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Zicht op het Woord

D
e Heere Jezus heeft gehoord dat Johannes de 
Doper in de gevangenis is geworpen. Het is ge-
lukt om de stem van Zijn heraut tot zwijgen te 
brengen. Deze gevangenneming raakt ook Hem. 

Wanneer we lezen dat Hij toen vertrok naar Galilea en ging 
wonen te Kapernaüm, gelegen aan de zee, in de landpalen 
van Zebulon, dan lijkt het op een vlucht. Maar Gode zij dank, 
het is geen vlucht. Nee, God brengt Hem daar opdat de pro-
fetie van Jesaja vervuld zou worden: ‘Het volk dat in duister-
nis wandelt, zal een groot licht zien; degenen die wonen in 
het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht 
schijnen’ (Jes.8:23 en 9:1). Geen vlucht, maar Hij gaat daar-
heen waar Hij nodig is. Waar mensen wandelen in de duister-
nis en leven waar de dood zo nabij is. Welk een aangrijpende 
werkelijkheid wordt hier getekend. Zij die alle reden hadden 
om bevreesd te zijn, wandelen in de duisternis alsof er niets 
aan de hand is. De duisternis, dat een beeld is van het leven 
in de zonde, is hun thuis. Ze leven in de schaduw van de dood 
en wanneer er niets verandert, dan zullen ze voor eeuwig in 
de duisternis sterven en blijven. Is het geen wonder van Gods 
ontferming, dat Hij daar Zijn Zoon heeft gebracht? Dat Hij 
daarheen wilde gaan om te prediken en te zeggen: ‘Bekeert u, 
want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen’.

Kennen wij dit wonder van Gods genade? Want wat geschre-
ven moest worden van die mensen daar, dat geldt nu van huis 
uit ook voor ons leven. Door de zonde hebben wij de Bron 
van Licht verlaten. Ik heb geen licht, ik wil zelfs geen licht. 
Ik vind het eigenlijk helemaal niet erg dat het donker is. En 
natuurlijk, dat zeggen wij niet. Maar wat is daarvan merkbaar 
in uw leven? Wanneer we een ernstige boodschap krijgen, zit-
ten we met de handen in het haar. Maar nu deze boodschap? 

Zie hier de ellende van een mens. En dat door eigen schuld. 
Maar zie hier ook het onbeschrijfelijke wonder. Dat Hij in die 
duisternis, waar niemand naar Hem vraagt, niemand Hem 
zoekt, Hij nu komt om te prediken: ‘Bekeert u!’ Dat is de ‘in-
formatie’ die er werkelijk toe doet. En die ‘informatie’ komt 
niet van een mens. We weten toch wat Zijn Vader heeft laten 
klinken bij de Jordaan? ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Den-
welke Ik Mijn welbehagen heb’ (Matth.3:17). En op de berg 
der verheerlijking (Matth.17:5) klinken nogmaals die woor-
den, maar dan met de toevoeging: ‘Hoort Hem, Die gekomen 
is om zalig te maken dat verloren is’. Zouden we dan niet naar 
Hem luisteren, die vandaag tot ons predikt en zegt: ‘Bekeert 
u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen?’ Of 
probeert u die stem tot zwijgen te brengen? 

Welk een wonder van genade is het, dat Hij deze boodschap 
nog laat uitgaan tot hen, die leven onder de macht van de 
zonde en alle recht hebben om te vrezen voor Zijn rechtvaar-
dig oordeel. Hij heeft geen lust in uw ondergang. Of gelooft u 
dat niet? Deze boodschap laat Hij nog horen tot bemoediging 
voor hen, die leven in de greep van de vorst der duisternis 
en ervaren zichzelf daar niet van te kunnen verlossen. Hij 
heeft gedacht aan Zijn genade. Wat ik niet kan, wil Hij nu uit 
genade doen. Waar dat door Gods Geest verstaan en geleerd 
is, hebben wij in verwondering leren spellen: ‘Alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, 
maar het eeuwige leven hebben’(Joh.3:16).

Weet u reeds van dat inbrekend Licht in uw leven? Of leeft u 
alsof het licht is, maar bent u al wandelende op weg naar de 
eeuwige duisternis? Bekeert u! 

Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken…

Mattheüs 4: 17a

Het wonder van
Gods genade

Ds. W. Nobel
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De rol van de 
kerkelijke gemeente 

in de participatiesamenleving

Zicht op diaconaat

Wanneer alles volgens plan verloopt, treden per 1 januari 2015 de 
nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en 
de Participatiewet in werking. Hierdoor komen veel taken op het terrein 
van de zorg te liggen bij de gemeenten.

Ds. J. Joppe

Aandacht voor eenzamen
is een belangrijke opdracht
van de kerk
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Nog veel onduidelijk
Deze transities hebben uiteraard te 
maken met bezuinigingen van de 
overheid, maar ook omdat men denkt 
dat gemeenten zaken doeltreffender 
kunnen organiseren omdat zij de 
inwoners beter kennen. De overheid 
doet een stap terug en laat meer 
over aan haar burgers en haar sociale 
netwerk. De participatiesamenleving 
moet het gat opvullen. Welke rol speelt 
de kerk hierin?
Op de jaarlijkse toerustingsdagen 
voor diakenen begin september jl. 
zijn de diakenen uitgebreid over deze 
veranderingen geïnformeerd. Over de 
gevolgen van deze nieuwe wetten voor 
degenen die zorg nodig hebben, bestaat 
overigens nog veel onduidelijkheid. De 
gemeenten krijgen grote beleidsvrijheid. 
Dat betekent dat de uitvoering van de 
drie nieuwe wetten ook per gemeente 
kan verschillen.

Zorg voor de naaste
Wat de overheid wil: ‘zorg voor de 
naaste’ is een wezenlijk onderdeel 
van het christelijk geloof. We zijn 

daar als kerk binnen de gemeenten 
al lang mee bezig. Het metterdaad 
omzien naar armen, eenzamen, zieken 
en asielzoekers als de ‘vreemdeling, 
weduwen en wezen’ van onze tijd, is 
een belangrijke opdracht van de kerk. 
Daarbij gaat het allereerst om zorg 
voor de leden van de gemeente. Dat 
onderscheid is legitiem. We moeten 
goed doen aan allen, zegt de apostel, 
maar ‘meest aan de huisgenoten des 
geloofs.’ (Gal. 6:10). Daarnaast mogen 
anderen die zorg nodig hebben, niet 
vergeten worden.

Vrijwilligers
Vrijwilligers hebben een belangrijke 
plaats in de participatiesamenleving. 
Er zullen straks heel wat mensen 
zijn die hulp van vrijwilligers nodig 
hebben. De verwachting is dat op 
kerkelijke gemeenten een beroep 
zal worden gedaan. Daar is vaak 
al veel vrijwilligerswerk.  Vanuit 
onze diaconale opdracht krijgen we 
daarmee kansen om kerk te zijn in de 
samenleving. De overheid kan de kerk 
geen verplichtingen opleggen, maar 

wel vragen of de kerk bereid is ook 
buiten de gemeente vrijwilligerswerk 
te verrichten. Bij dat werk mag het 
duidelijk zijn dat men dit vanuit de kerk 
doet en ook met welke intentie.
Het moge duidelijk zijn dat vrijwilligers 
niet overal voor ingezet kunnen worden. 
Professionele zorg, zoals wassen en 
aankleden, moet door professionals 
gebeuren. Vanuit de kerkelijke 
gemeente kan men wel mensen 
aandacht geven, boodschappen doen of 
een maaltijd regelen. Eenzaamheid is 
een groot probleem.

Het is van belang dat de diaconieën 
zich in deze weken buigen over een plan 
van aanpak. Hoe kan er samen met de 
burgerlijke gemeente gezorgd worden 
- mede via een diaconaal platform - 
dat de zorg binnen de gemeente op 
een goede manier kan plaatsvinden 
en er geen kwetsbare groepen tussen 
wal en schip vallen? Laat dat ook als 
gemeenteleden een gezamenlijke zorg 
zijn, biddend om Gods zegen.

In iedere kerkelijke gemeente zijn er mensen die het psy-
chisch moeilijk of zwaar hebben. Sommigen zijn al eens 
opgenomen geweest in een psychiatrische instelling. Ande-
ren krijgen therapieën en/of slikken antidepressiva. Wat is 
het belangrijk dat we in de gemeente oog hebben voor de 
psychische nood die vele vormen kent.
Paul van den Herik heeft in het kader van de afronding van 
zijn studie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en 
in opdracht van de generale diaconale commissie (GDC) 
in de Hersteld Hervormde Kerk een onderzoek gedaan naar 
de afbakening van pastorale zorg en psychische hulp. In zijn 
scriptie ‘Naar ziel en lichaam beide’ geeft hij waardevolle 
handreikingen voor ambtsdragers en pastoraal werkers.Maar 
ook ‘gewone’ gemeenteleden kunnen er heel wat van leren.

Verschillen
Het is volgens Van den Herik in de pastorale praktijk niet 
altijd gemakkelijk om psychische en geestelijke nood te 
onderscheiden. Hij noemt vijf duidelijke verschillen.
• Bij psychische nood is er sprake van een opgeslotenheid 

in en gerichtheid op zichzelf, terwijl bij geestelijke nood er 
ondanks alles een uitgaan tot God is.

• Bij psychische nood zijn er gevoelens van waardeloosheid 
op allerlei terreinen, terwijl er bij geestelijke nood er ge-
voelens zijn van onwaardigheid, schuld en kleinheid.

• Bij psychische nood ligt de basis in psychologische of 
biologische factoren, terwijl bij geestelijke nood de basis 
ligt in het spreken van God of het missen van God.

• Bij psychische nood zijn er ook andere symptomen van 

Oog voor psychische nood in de gemeente
Ds. J. Joppe

Aandacht voor eenzamen
is een belangrijke opdracht
van de kerk
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depressiviteit die het algemene functioneren belemme-
ren, terwijl geestelijke nood niet in de weg staat dat het 
leven op andere terreinen normaal functioneert.

• Bij psychische nood verdwijnt de benauwdheid zodra 
de stemming verbetert, terwijl bij geestelijke nood de 
benauwdheid verdwijnt zodra God spreekt.

Samenvattend kan gezegd worden dat geestelijke nood 
een nood is tussen God en de mens en psychische nood 
een nood ten opzichte van iemand zelf of in relatie tot de 
ander. Er kunnen zich situaties voordoen waarin geestelij-
ke en psychische nood met elkaar verweven zijn.

Signaleren
De meeste mensen lopen met hun psychische nood niet 
te koop. Ze schamen zich ervoor. Terwijl anderen gewoon 
hun werk kunnen doen, komt er bij hen soms dagenlang 
niets uit hun handen. Ze voelen zich in hun nood door 
velen ook niet begrepen. Er kunnen pijnlijke situaties 
ontstaan of opmerkingen gemaakt worden die de last al-
leen maar groter maken. Mensen kunnen zich als gevolg 
hiervan gaan terugtrekken.
Het valt daarom voor ambtsdragers niet mee om de psy-
chische nood te signaleren. Soms geven familieleden of 
gemeenteleden het door aan de kerkenraad of neemt men 
uiteindelijk zelf contact op. 
Van den Herik noemt in zijn scriptie enkele kenmer-
ken van psychische nood als een verminderde mate van 
aanpassing en allerlei onverklaarbare emoties. Wanneer 
iemand regelmatig gemist wordt in de zondagse eredien-
sten, kan dat door lichamelijke klachten zijn, maar soms 
zijn ook psychische noden de oorzaak.

Hulp bieden
Wanneer er een diagnose bekend is, doet een ambtsdra-
ger er goed aan om zich in de psychische stoornis wat te 
verdiepen. Zo kan hij op de juiste wijze reageren en hulp 
bieden. Van den Herik geeft een beschrijving van acht ver-
schillende psychische problemen, wat de kenmerken zijn 
en wat we als pastor moeten doen. Zo is het bij iemand 
met dwanggedachten belangrijk om vriendelijk en rustig te 
blijven. Het geven van waardering is erg belangrijk. 
Er zijn grenzen aan de hulp die vanuit de gemeente gebo-
den kan worden in psychische nood. In heel wat gevallen 
heeft men professionele hulp nodig. Bijvoorbeeld bij 
dwanghandelingen.
Voor het bieden van hulp en zorg aan mensen die psychi-
sche noden hebben, is niet iedereen geschikt. Het vraagt 
veel geduld en vooral gebed, maar ook trouw en regelmaat 
in het bezoekwerk. Een luisterend oor en een liefdevol 
hart, maar ook begrip en inlevingsvermogen zijn nodig. 

Vooral moet men degene die hulp 
biedt, vertrouwen. Wat is het no-
dig dat bij al deze hulp de Bijbel 
opengaat, waar gesproken wordt 
over de grote Medicijnmeester Die 
werkelijk helpen kan naar ziel en 
lichaam beide.
Het kan belangrijk zijn om rond 
gemeenteleden met langdurige 
psychische problemen een mantel-
zorgproject op te zetten, zodat zij 
gestructureerde aandacht krijgen.
Van den Herik geeft ook aan dat 
het heel belangrijk is om ook oog te 
hebben voor de naaste familie en of 
het gezin financiële ondersteuning 
nodig heeft in verband met de kosten 
van de behandeling.

Waar vind ik informatie 
over psychische 

problemen?

Wat is precies borderline, en hoe ga je om met 
depressie? Wat doe je als je hoort dat een pastorant 
zichzelf verwondt? Als voorganger, ouderling of 
pastoraal medewerker kun je voor lastige vragen 
komen te staan. Graag wijzen we u op de online 
dossiers op www.eleos.nl  met informatie over 
uiteenlopende psychische problemen. 
Wanneer u wilt overleggen met een professionele 
hulpverlener: bel de Eleos hulplijn.
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Zicht op kerkelijk bureau

meenten en instellingen is € 10.000 
zonder maximum.

Lenen
Colleges van kerkvoogden van plaatse-
lijke gemeenten kunnen in aanmerking 
komen voor een geldlening, bijvoorbeeld 
voor de bouw van een kerk. Kleinere 
gemeenten die moeilijk zelfstandig aan 
bankfinanciering kunnen komen, genie-
ten enige voorkeur. 

De verschuldigde rente bedraagt 1,50% 
boven de rente die op een direct opvraag-
bare spaarrekening wordt genoten bij de 
grote banken.

De looptijd is in principe 20 jaar. (Als de 
som van rente en aflossing hoger is dan 
10% dan wordt de aflossingscomponent 

Sparen
De rentevergoeding over de ingelegde 
tegoeden is gelijk aan de rente die bij 
de grote banken wordt vergoed op een 
direct opvraagbare spaarrekening. Deze 
rentevergoeding wordt vermeerderd met 
1,00% over dat gedeelte dat door het 
Financieringsfonds wordt uitgezet in de 
vorm van geldleningen. De rente wordt 
per kwartaal vastgesteld.

Voorbeeld: toevertrouwde middelen 
Financieringsfonds € 1.000.000. 
Verstrekt aan geldleningen €800.000 
(=80%). Over de ingelegde gelden wordt 
0,80% extra rente vergoed.

De minimuminleg voor kerkleden is 
€ 5.000 en maximale inleg € 250.000. 
De minimuminleg voor kerkelijke ge-

Tekst: Martien Janssen

Stichting Financieringsfonds
Op 14 juni 2014 is de generale synode akkoord gegaan met het op-
richten van een Financieringsfonds (aanvankelijk ook wel kerkelijk 
grootboek genoemd). Plaatselijke gemeenten en lidmaten van onze kerk 
kunnen daarin gelden inleggen die voor langere tijd niet nodig zijn en 
daarmee gemeenten helpen die een lening nodig hebben, bijvoorbeeld 
voor de bouw van een kerk. Zo eenvoudig ligt het: geld van de kerk, 
geld voor de kerk.

aangepast. Looptijd kan theoretisch dus 
meer dan 20 jaar zijn.) De rente wordt 
per kwartaal vastgesteld. Er mag onder 
voorwaarden tussentijds extra worden 
afgelost. Aan de hand van de nodige 
financiële informatie zal het bestuur van 
de stichting Financieringsfonds beslui-
ten over de toekenning van de gevraagde 
lening. In de rente-opslag zijn de kosten 
van administratie en beheer van het 
kerkelijk bureau begrepen. Formulieren 
voor inleg van gelden en het aanvragen 
van een lening zijn via de website van 
onze kerk te downloaden.
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Gemeenten-
website-
platform
Gemeenten die nog geen website 
hebben, of gemeenten die hun 
website willen vernieuwen kunnen 
sinds kort gebruik maken van het 
gemeentenplatform van de Hersteld 
Hervormde Kerk. Zonder kostbare 
investering vooraf kan iedere ge-
meente snel en op een voordelige 
manier over een professionele websi-
te beschikken. 

De indeling van de website kan iede-
re gemeente zelf bepalen. Ook kan 
het eigen gemeentelogo en kunnen 
de eigen kleuren ingesteld worden 
zodat de huisstijl van de gemeente 
optimaal naar boven komt.

Alle pagina’s op de website zijn naar 
eigen wens aan te passen. Er kan bij-
voorbeeld gekozen worden voor een 
homepage met nieuwsitems, maar 
ook voor een redactionele homepage 
met tekst en afbeeldingen.

De website beschikt standaard over 
een groot aantal modules. Zoals een 
kerkdienstenmodule. Hiermee kun-
nen aanvangstijden en namen van 
voorgangers gepubliceerd worden. 
Maar ook kunnen MP3-bestanden 
van kerkdiensten worden geüpload. 
Ook kan er een beveiligde omgeving 
worden ingericht. Deze pagina’s zijn 
alleen te bekijken door bezoekers 
die vooraf een wachtwoord hebben 
ontvangen. Andere mogelijkheden 
zijn: redactionele pagina’s, nieuwspa-
gina’s, fotoalbums, een contactper-
sonenmodule, banners, formulieren, 
agenda, prekenarchief, rooster voor 
aankomende kerkdiensten, tabellen, 

video’s, gebruik van widgets, toe-
voegen van quotes, het beheren van 
gebruikers, etc.

(N.B. Voor het kerkdienstenoverzicht 
op de plaatselijke website kan ook 
gebruik gemaakt worden van de 
koppeling met www.hersteldhervorm-
dekerk.nl/voorgaan/).

Naast het financiële voordeel is een 
ander voordeel van een gezamenlijk 
platform de schaalbaarheid van toe-
komstige ontwikkelingen. Wanneer 
er een nieuwe functies, beveiligings-
updates of modules toegevoegd wor-
den, dan worden deze voor het hele 
platform beschikbaar gesteld. Daar 
profiteert iedereen van. 

Alle handelingen die nodig zijn voor 
inrichten en het beheer van de web-
site staan beschreven in een handige 
‘stap - voor - stap’ handleiding. Door 
middel van tekst en schermvoor-
beelden worden alle handelingen 
stap - voor - stap uitgelegd en toe-
gelicht. Deze handleiding is voor 
iedere gebruiker online beschikbaar. 
Naar aanleiding van vragen, tips en 

opmerkingen van gebruikers van de 
website kan de handleiding aange-
past worden.  
Iedere gemeente kan er voor kiezen 
om via een eigen domeinnaam (bijv. 
www.gemeentenaam.nl) online te 
gaan. Maar het is ook mogelijk om 
gebruik te maken van een gratis 
subdomein (bijv. gemeentenaam.
hersteldhervormdekerk.nl). 

De kosten van de website zijn €15,- 
per maand. De aansluitkosten zijn 
eenmalig €100,-. Deze kosten zijn 
inclusief het gebruik van het Con-
tent Management System (CMS). 
Verder zijn er geen bijkomende 
kosten voor hosting of gebruik van 
modules. 
Voorbeelden van de website zijn te 
bekijken op: www.hersteldhervorm-
dekerk.nl en www. hersteldhervorm-
dekerk.nl\hhg-ede.

De website is te bestellen via het 
formulier op de website 
www.hersteldhervormdkerk.nl of 
via het kerkelijk bureau. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met het kerkelijk bureau.
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Bondsdag 2014 
Thema: ‘De Tien Geboden des HEEREN’

Zicht op de vrouwenbond
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Verslag van de Bondsdag van de Hersteld 
Hervormde Vrouwenbond, gehouden op 
donderdag 2 oktober  2014 in de Bethelkerk 
te Lunteren.

C.B. Hovestad-Stoffer

Van de redactie
A. Rijken-Ubak

We kijken terug op een mooie 
Bondsdag. Ook als bestuur 

zien we met genoegen terug op de 
onderlinge ontmoetingen. Er zijn 
dames die elk jaar een praatje komen 
maken!  

We zijn dankbaar dat we opnieuw 
in alle rust en vrede bij elkaar 

mochten komen. Dit in tegenstelling 
tot zovele anderen die dat niet kun-
nen. We leven in een wereld vol rep 
en roer, met oorlogen en geruchten 
van oorlogen en allerlei vervolgingen. 
In Psalm 46 staat dat de Heere een 
toevlucht is voor Zijn kerk. Dat geldt 
toch ook voor hen die vervolgd wor-
den om Zijns Naams wil. 

Op de Bondsdag werd gesproken 
over de Tien Geboden en dat is 

ook het onderwerp van ons Bijbelstu-
dieboekje. Calvijn zegt in zijn Institu-
tie dat de Wet die gerechtigheid laat 
zien die de Heere alleen welgevallig is 
en wijst zo een ieder op zijn eigen on-
gerechtigheid. De Wet overtuigt een 
mens van zonde en veroordeelt hem 
ook. Maar door de geboorte van het 
Kind van Bethlehem, Wiens komst we 
binnenkort weer hopen te gedenken, 
schittert de glans van het Evangelie. 
In en door de gekomen Zaligmaker is 
er, ook vandaag nog, vrijspraak van 
zonde en oordeel. Dan zal het waar-
lijk Kerstfeest zijn!

O
m negen uur verzamelen 
alle medewerkers zich 
in de grote zaal van de 
Bethelkerk. Mw. A. Rij-

ken-Ubak, 2e presidente, vraagt de 
Heere om een zegen en leest Psalm 
119:1-16.

Na het zingen van Psalm 19 de 
verzen 1 en 4 opent de 1e presidente 
mw. N. Schalkoort-Zijderveld 
deze 6e Bondsdag. Zij heet alle 
aanwezigen hartelijk welkom. In het 
bijzonder de beide sprekers op deze 
dag, ds. P.C. Hoek uit Hoevelaken 
en ds. G. Kater uit Rouveen. 
Ook onze vaste organist Wouter 
Schalkoort en pianist Ton Burgering 
zijn weer aanwezig. Afgevaardigden 
van organisaties en commissies 
worden eveneens welkom geheten. 
Mw. Schalkoort leest een brief voor 
van de fam. K. Klopstra en de fam. 
R.J. Oomen, onze zendingswerkers 
in Malawi.

Ds. Hoek leest Psalm 19 en vraagt 
de Heere om een zegen over deze 
dag. Zijn referaat heeft als titel: 
‘Toen sprak God al deze woorden’. 
Hoe vaak hoorden we deze woorden 
al in ons leven? 
We denken vanmorgen na over 
het doel van de wet van God in 
het geheel van de Schrift. De wet 
kan iets negatiefs oproepen! De 
wet veroordeelt, we staan schuldig 
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www.messiasbelijdendejoden.nl

Joden die Jezus als
Messias belijden 

hebben het in Israël moeilijk!

Zij hebben uw hulp nodig

• Om diaconale steun te geven • Om lectuur te verspreiden

• Om gemeenten op te bouwen • Om toerusting te geven

Uw gift kunt u overmaken naar: 
NL90 RABO 0377 8534 96 t.n.v. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk

“Denkt u aan hen
 in uw gebed?”

Als u kiest voor Hoekman dan kiest u 

voor kwaliteit en design. Bent u toe 

aan een nieuwe inrichting, uitbreiding 

of vervanging van uw kerk-/vergader-

zaal, consistorie of kantoor maak dan 

kennis met het ruime aanbod. Ook 

voor uw studeerkamer. Het ruime 

assortiment, de verschillende stijlen, 

kleuren en materialen in combinatie 

met een deskundig advies maken 

een afspraak de moeite waard. Vindt 

u ‘t tijd voor een persoonlijk advies-

gesprek? En bij u op locatie? Geen 

enkel probleem, bel of mail voor  een 

afspraak met Piet Hoekman.

Kerk, vergaderzaal of
kantoor inrichten?

Bel voor een afspraak! 

Enkele referenties door ons ingericht zijn: 

HHK Arnemuiden, Middelharnis/Sommelsdijk, 

Montfoort, Spijk en Staphorst.

Uw partner in complete

  kantoor- en projectinrchting

Kantoor & Project
HOEKMAN

Noordzandstraat 34 - 4401 CG Yerseke - T: 0113 572907
M: 06 53154711  -  E: info@piethoekman.nl  -  www.piethoekman.nl

RST Zorgverleners biedt ook kraamzorg en huishoudelijke hulp

“Fijn dat ik nog thuis
kan blijven wonen” Ve
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Verpleging en verzorging door medewerkers 
met een reformatorische identiteit, dat is 
een vertrouwd idee. Meer informatie? 
www.rstzorg.nl of bel 0342 - 42 23 24.

advertentie
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toevlucht zouden nemen, om straks 
eenmaal met Hem verenigd te mogen 
worden. Tot die dag zingen we hier op 
aarde: Ik ben, o Heer’ een vreemdeling 
hier beneên. Laat Uw geboôn op reis mij 
niet ontbreken.
Na dit referaat zingen we Psalm 147 de 
verzen 6 en 10. Ondertussen wordt er 
gecollecteerd voor de onkosten van de 
Bondsdag.  
De organist en pianist spelen de 
volgende liederen: Psalm 119; Eens 
was ik een vreemdeling voor God en 
mijn hart; Vaste rots van mijn behoud.
De 2e presidente mw. Rijken heeft nog 
verschillende mededelingen. Daarna 
sluit ds. Hoek de morgenvergadering 
met dankgebed en vraagt een zegen 
voor de maaltijd. 

In de pauze is er volop gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en een bezoek te 
brengen aan de grote tent met de vele 
verkooptafels. De opbrengst van deze 
verkoop is voor het zendingswerk van 
de HHK in Suriname. Na de pauze 
zingen we Psalm 119 vers 1. 

Ds. Kater leest Johannes 15:1-17, 
waarna hij de Heere dankt voor de 
maaltijd en een zegen vraagt over de 
middagvergadering. 
Tijdens het zingen van de verzen 
1, 2 en 9 uit de Tien Geboden des 
HEEREN wordt er een collecte 
gehouden voor het zendingswerk van 
de HHK in Suriname.
Het referaat van ds. Kater heeft 
als titel: ‘Om die te doen uit 
dankbaarheid’. 

aan de wet en dus aan de vloek. Maar 
de inzet van de wet heeft juist een 
veelbelovende klank. Want met welke 
woorden zet God de wet in? Ik ben de 
HEERE, uw God, die u uit Egypteland, 
uit het diensthuis uitgeleid heb. Die 
woorden moeten de Israëlieten 
ootmoedig en blijmoedig stemmen. 
Ootmoedig, omdat God zegt: Ik ben de 
HEERE. De Heilige God spreekt tot 
een zondig volk. Blijmoedig, Ik ben de 
HEERE, uw God. 
Dus geen negatieve gedachten ten 
aanzien van de wet! Een positieve 
inzet en inzetting! De wet van God 
is immers uitdrukking van de wil van 
God. Die wet is heilig, rechtvaardig 
en goed. En daarom heeft een kind 
van God die wet hartelijk lief. Maar 
die goede wet eist ons op. We hebben 
als zondaar allemaal de wet tegen. De 
wet verklaart mij schuldig tegenover 
een heilig God. Wij kunnen er niet aan 
voldoen. R.M. Mac Cheyne zegt het 
in zijn prachtige gedicht zo: Maar toen 

mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt, 
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. 
Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid 
deed. Daar werd al mijn deugd een 
wegwerpelijk kleed. Wat dan? Het gaat 
erom dat de eis van de wet ons brengt 
bij Christus. Mac Cheyne vervolgt: 
Toen vluchtte ik tot Jezus, Hij heeft 
mij gered, Hij heeft mij verlost van het 
vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede, 
mijn leven werd Hij. Ik boog me en 
geloofde- en mijn God sprak mij vrij! Nu 
ken ik die waarheid, zo diep als gewis, 
dat Christus alleen mijn gerechtigheid 
is.
Paulus schrijft in de Romeinenbrief dat 
het doel van de wet Christus is. Bij het 
kruis wordt het vrede. Wie Christus 
liefheeft, heeft de wet lief! Om die 
blijmoedig te bepeinzen, te gedenken 
en te betrachten. 
Het blijft nodig om door een scherpe 
prediking onze zondige aard hoe langer 
hoe beter te leren kennen. Zodat we 
steeds meer en meer tot Christus de 
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naaste. Dit lukt op deze aarde nooit 
volmaakt. Het is een levenslange strijd 
tussen de oude en de nieuwe mens. 
Zo leren we juist in het nieuwe leven 
naar de geboden van Christus ook 
levenslang onze zondige aard hoe 
langer hoe meer kennen. Dat geeft 
een ootmoedig en afhankelijk leven. 
Johannes 15 over de wijnstok en de 
ranken is een blijvende les voor elke 
ware christen. 
Om die te doen uit dankbaarheid. Het 
verlangen is levend, maar de praktijk 
op aarde zeer ten dele. Maar wat een 
troost voor allen die dit herkennen. 
Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, 
opdat hun macht zij aan de Boom des 
levens, en zij door de poorten mogen 
ingaan in de stad. Om die te doen 
uit dankbaarheid. En dan tot in alle 
eeuwigheid! We luisteren voor de 
tweede keer naar Wouter en Ton. 
Ze spelen: De Tien Geboden des 
HEEREN; Alzo lief heeft God de 
wereld gehad; Alle roem is uitgesloten. 

Deze woorden uit de berijming van De 
Tien Geboden zingen we regelmatig 
in de eredienst. Maar ook in Psalm 
119 komen we verschillende keren de 
liefde van de dichter voor Gods wet 
tegen. Herkennen we deze taal van de 
dichter? De liefde tot de wet is van het 
grootste belang. Want de liefde maakt 
het grote verschil tussen een wettisch 
leven en een wettig leven naar al 
Gods heilige geboden. We kunnen de 
geboden alleen uit dankbaarheid doen, 
als we weten dat de liefde van Christus 
ons dringt. Anders zijn we net als de 
rijke jongeling.  
Alleen in de geloofsgemeenschap met 
Christus wordt de titel van dit referaat 
werkelijkheid. Om Zijn geboden te 
doen uit dankbaarheid. Uit liefde 
voor Hem, omdat Hij mij eerst heeft 
liefgehad. Wat is dat een rijke troost 
voor allen die de verschijning van de 
Zaligmaker hebben lief gekregen. Ook 
al moet u dagelijks belijden tegen al 
Gods geboden te zondigen. Christus 

zegt in Johannes 14 vers 15: Indien gij 
Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. 
Christus roept alle gelovigen dus 
nadrukkelijk op tot een leven naar de 
geboden van Gods wet.   
Dit ‘om die te doen uit dankbaarheid’ 
heeft alles te maken met het concrete 
leven van elke dag. Om op de plaats 
waar de Heere ons gesteld heeft te 
wandelen in liefde tot Hem en onze 
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Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Dankbaar zijn we dat wij velen 
uit het hele land mochten 

ontmoeten op 2 oktober in Lunte-
ren op de Bondsdag.

Het thema was: ‘De Tien Ge-
boden’. In de morgenverga-

dering was het onderwerp: ‘God 
sprak al deze woorden’. In de mid-
dagvergadering: ‘Om die te doen 
uit dankbaarheid’. Het was een 
goede dag waarin wij veel onder-
wijs vanuit Gods Woord mochten 
ontvangen en ook de onderlinge 
band mochten ervaren.

Ook de afsluiting van het 
project: ‘Bijbelhuis’ in Den 

Helder mocht plaatsvinden. Het 
prachtige bedrag van ruim 14 
duizend euro hebt u als leden van 
de Vrouwenbond bijeen gebracht 
voor het mooie en noodzakelijke 
werk van evangelist Korving. Wat 
zijn onze leden vindingrijk. Maar 
boven alles danken we de Heere 
Die harten neigde om dit mooie 
bedrag bij elkaar te brengen. 

We leven weer toe naar de 
Kerstdagen. Het grote won-

der dat wij mogen gedenken: de 
Heere Jezus wilde naar deze aar-
de komen om geboren te worden 
in Bethlehems stal. Er was geen 
plaats voor Hem in de herberg. Is 
er plaats voor Hem bij ons? Wij 
zijn toch hopelijk niet druk met 
bijzaken. Eén ding is nodig.

Wij wensen u gezegende 
Kerstdagen en een heilrijk 

2015 toe.

De beide sprekers beantwoorden de 
vragen die naar aanleiding van hun 
referaten gesteld worden. 
De opbrengst van het project van de 
HHV ten bate van Het Bijbelhuis 
in Den Helder is € 14.172,15. Dit 
wordt door zeven dames, uit iedere 
classis één en aangevuld met de 
bestuursleden mw. Melaard en mw. 
Van Ark, bekendgemaakt.
    
De 1e penningmeesteresse mw. E.M. 
Melaard-Keijzer overhandigt dit 
bedrag in de vorm van een cheque 
aan evangelist W.J. Korving uit Den 
Helder. Hij bedankt alle leden van 
de plaatselijke verenigingen voor dit 
prachtige resultaat. Mw. Schalkoort 
leest een groet voor van de fam. A. 
Meuleman en Annelies Groothuis 
die binnenkort vertrekken naar het 
zendingsveld in Suriname. 

In haar slotwoord bedankt de 
presidente alle medewerkers aan 
deze dag en in het bijzonder het 
kostersechtpaar Rijswijk met hun 
helpers en de mannenbroeders uit 
Lunteren. Het belangrijkste van 
deze dag was het onderwijs vanuit de 
Bijbel. Laten we dat woord meenemen, 
overdenken en bewaren in onze harten. 
Ze wenst alle verenigingen en regionale 
verbanden Gods zegen en alle 
aanwezigen een goede thuisreis. Na 
het zingen van Psalm 119 vers 83 sluit 
ds. Kater deze dag met dankgebed. 

De opbrengst van de collecte voor de 
onkosten is € 2.952,51
De opbrengst van de collecte voor de 
zending in Suriname is € 3.074,14         
De opbrengst van de verkooptafels  
(eveneens voor de zending in Suriname 
bestemd) is  € 1.090,55
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Geef op NL42 RABO 0161 0045 55
o.v.v. Winterhulp

www.winterhulp.nl

Ik heb elke dag maar één 
gebed: dagelijks brood

lp
wordt u haar

?

de dag des HEEREN?
Hoe lief is u

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

Allerlei wetgeving in ons land heeft 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.

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 vanaf 1 euro per jaar bent u lid van onze 
vereniging! U kunt zich opgeven via info@verenigingzondagsrust.nl of door te bellen naar (0317) 61 43 98. 
Ons kantoor is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.

Fred. v.d. Paltshof 15   •   3911 LA Rhenen   •   T  (0317) 61 43 98   •   F  (0317) 61 60 44   •   E  info@verenigingzondagsrust.nl   •   NL98 INGB 0000 8786 28Fred. v.d. Paltshof 15   •   3911 LA Rhenen   •   
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rdering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging

U kunt bij ons 
deurstickers bestellen tegen lectuurverspreiding op zondag. 

Ook sturen wij u graag ons jaarverslag toe.
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12 februari
Gameren: Regiobijeenkomst Zuid-Oost
Spreker: ds. A.C. Rijken

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten 
te koop!

Uit de regio’s

Agenda

Kopij voor de website en voor het volgende blad kunt u voor  

5 januari 2015 e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl

Regiovergadering van de Classis Noord
gehouden op 23 oktober 2014 in Nieuwleusen

De presidente, mw. H. 
Poot-Kwakkel opent de verga-
dering door het laten zingen 

van Psalm 78 vers 2. Vervolgens gaat 
ds. G. Kater uit Rouveen voor in ge-
bed en als inleiding op zijn referaat 
leest hij Deuteronomium 6:1-12.
Hij spreekt over ‘Noodzaak en praktijk 
van de huisgodsdienst in het gezin.’
Dit middel wil de Heere gebruiken om 
kinderen en jongeren te trekken tot 
het licht van Zijn genade in Christus 
Jezus. Opvallend is de belangrijke 
plaats van de moeders!
Bij huisgodsdienst gaat het om het 
dienen van de Heere in gezinsver-

band: het lezen uit de Bijbel en het 
spreken over het gelezen gedeelte, het 
gebed, waarbij we ook denken aan de 
voorbede en het zingen. Het is een 
Bijbelse roeping voor elk gezin. Maar 
zien we onze kinderen als kinderen 
van Adam, die de wedergeboorte van 
node hebben? Toch mogen onze kin-
deren ook leven onder de bediening 
van Gods genadeverbond. Daarin be-
looft de HEERE in Christus hun God 
te willen zijn en die belofte betekent 
en verzegelt Hij aan hen in het sacra-
ment van de Heilige Doop. Zo belooft 
God onder ede dat Hij machtig en 
gewillig is om te redden van de eeuwi-
ge dood. Maar in dat genadeverbond 

eist Hij geloof in Christus en bekering 
tot God, met de bedreiging dat ieder 
die ongehoorzaam is aan deze eis 
eenmaal getroffen zal worden door de 
wraak van Zijn verbond. Daarom is het 
levensnoodzakelijk dat onze kinderen 
in de weg van geloof en bekering de 
aangeboden weldaden van Gods gena-
deverbond leren omhelzen.
De beloften door Hem gegeven zijn als 
een machtige pleitgrond voor ons als 
ouders. Laten we met hartelijke liefde 
en aandrang spreken over Zijn gewil-
ligheid als Zaligmaker en Zijn welme-
nende nodiging en Zijn liefdedienst 
aanprijzen. Mogen onze kinderen in 
ons leven en in onze woorden proeven 
hoe goed Zijn dienst is? Als wij als ou-
ders Gods genade nog niet kennen in 
ons leven dan is dat echter nooit een 
geldige reden om de huisgodsdienst 
dan maar na te laten. Mogen we dan 
persoonlijk vluchten tot Gods troon in 
een aanhoudend en volhardend gebed 
om genade.
Mevr. Mostert declameert het gedicht 
‘Troffel en Zwaard’.
De presidente bedankt ds. Kater voor 
zijn referaat en stelt voor om Psalm 72 
de verzen 9 en 11 te zingen, waarna 
ds. Kater met dankgebed de vergade-
ring besluit.

R.M. Heldoorn-Heldoorn | secretaresse
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Voor informatie kunt u 
contact opnemen met:

H.P.W. Klaassen

directeur 

(06) 23 99 21 64

drs. H.J. van der Poel 

directeur

(06) 12 91 62 31 

drs. J. Schouten 

directeur 

 (06) 20 24 94 56 

We hebben een vacature voor een docent

maar zoeken nog een aantal gemotiveerde collega’s 
voande

lopende sollicitaties 

blijven gehandhaafd

A M E R S F O O R T  |  B A R N E V E L D  |  E D E  |  H O E V E L A K E N  |  K E S T E R E N

Dynamisch werk
elke dag boeiend!

Wiskunde

Scheikunde

Biologie

Frans

werken met jonge mensen in een
belangrijke fase van hun leven

We willen graag in contact komen met 
mensen die op langere termijn geïnte-
resseerd zijn in een docentfunctie bij het 
voortgezet onderwijs voor de vakken

Voor actuele vacatures kijkt u op onze website

  www.vanlodenstein.nl

Sollicitaties met 
vermelding van 

(kerkelijke en zakelijke) 
referenties richten 

aan het College 
van Bestuur, 
t.a.v. de heer 

drs. W.J. de Potter, 
Postbus 405, 

3800 AK Amersfoort 
of per e-mail naar 
personeelszaken

@vanlodenstein.nl

Gr
ati

s slipcursus!

Postbus 1150  |  3900 BD  Veenendaal

Help hen met een gift op:
NL 02 INGB 0000 320 666
t.n.v. Stichting China
Dank u.

Dringende oproep 
Calvijn Seminarie!

Voor het nieuwe studiejaar is er 
grote behoefte aan studiemateriaal 
voor een verantwoorde toerusting 

van voorgangers.
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Interview met 
Daan en Karin

Daan en Karin zijn twee personen die zich hebben 
aangesloten bij de Hersteld Hervormde Kerk in Den 
Helder. Afgelopen zomer mochten zij belijdenis van het 
geloof afleggen. Na enkele jaren van zoeken naar eigen 
identiteit van het geloof kwamen zij drie jaar geleden in 
het Bijbelhuis.

Zicht op evangelisatie
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Wanneer merkten jullie dat de Heere in je 
hart kwam?
Daan: Door een vriend kwam ik in aanraking met 
het geloof en kwam in een charismatische bewe-
ging. Het voelde in het begin goed, er werd veel 
over de liefde van God gesproken. 
Na enige tijd kwam steeds meer het gevoel van een 
gemis. Ik kreeg steeds meer kennis van de Bijbel, 
en kwam in conflict met mezelf. Het voelde niet 
goed en ik miste achteraf diepgang in het geloof. 
God liet me duidelijk een andere weg zien en ik 
ben die weg ingegaan. De Heere heeft me toen 
naar het Bijbelhuis geleid dat net geopend was. 
Karin: Op jonge leeftijd wist ik al wel wat van de 
liefde van God. Ik kwam thuis met verhalen uit de 
Bijbel die ik hoorde in de ‘Er is hoop bus’. Als kind 
was ik daar heel vol van, want ik kwam thuis met: 
‘Mama, weet je het al? De Heere Jezus leeft en 
houdt van ons’. Daar mocht ik niet meer naar toe, 
want daar werd ik gehersenspoeld.
Toen heb ik er een hele tijd niets meer mee kun-
nen doen, ik heb wel gebeden op mijn manier tot 
God.  Enkele jaren terug kwam ik ook bij de cha-
rismatische beweging waar ik wel de liefde van 
God mocht ervaren, wat overweldigend en mooi 
was. Op een geven moment leerde ik vanuit de Bij-
bel dat ik zondig en schuldig ben. En dat ik voor 
God niet kan bestaan. Dat leerde ik daar niet, als 
enkel dat God liefde is. Gods is wel liefde, maar 
door Zijn Zoon Jezus Christus. 

Jullie zijn in het Bijbelhuis gekomen… en 
toen? 
Daan: Ik kwam met vele twijfels binnen en hier 
werden mijn twijfels bevestigd dat het waar was.  
Ik werd bevestigd in de manier van denken over 

hoe het geloof te benaderen. Zo ben ik dan ook bij 
de Hersteld Hervormde Kerk gaan kijken of ik die 
diepgang die ik miste, hier kon vinden. Vanaf toen 
merkte ik dat dit de prediking was die mij geeste-
lijk voedde, en dat elke week weer. 
Karin: Ik wist het niet meer! Toen ben ik hier bin-
nen gestapt in een nette zwarte jurk, en toen heb 
ik gevraagd aan de evangelist: ‘Kan ik zo naar de 
kerk bij jullie?’. In het gesprek dat volgde, werd mij 
steeds meer duidelijk. Ik had al wel gehoord dat 
de Statenvertaling gebruikt werd. Dat er eerbied 
was tijdens de diensten. Dat gaf mij al wel een 
vertrouwd gevoel om binnen te stappen.  Toen ik 
hier binnen stapte, voelde ik me zeer welkom. De 
evangelist zag er netjes uit, weer eens wat anders 
dan een voorganger in zijn spijkerbroek. Ik wist 
wel Wie God was en dat ik naar de kerk moest. 
Dit was een behoudende gemeente. Dan maar 
naar een ‘ouderwetse kerk’ volgens mijn beleving. 
Maar God is ook van eeuwigheid, niet ouderwets 
of nieuwerwets. God is altijd 
Dezelfde gebleven. 

Hoe hebben jullie de zoektocht ervaren? Aan-
gezien er veel mensen in je omgeving niet ge-
lovig zijn. 
Daan: Moeilijk, ze hebben het tot op zekere hoog-
te geaccepteerd. Ze staan er niet echt open voor 
wanneer je stilte vraagt voor de maaltijd. Ze gniffe-
len liever dan te geloven in God. Ik accepteer het 
zoals het is en mag het overgeven in de handen 
van God. 
Karin: Mensen vinden het niet bij mij passen en 
vinden het jammer dat ik niet meer mee uitga. 
Toen ik net tot geloof was gekomen, had ik een 
partner, die is dan ook om die redenen bij me weg 
gegaan. Dagelijkse conflicten door mijn verande-
ring, dit was een moeilijke periode. Ik kon door 
het geloof God niet aan de kant zetten voor een 
mens. Je moet relaties en vrienden opofferen en 
heb daar veel voor gebeden of de Heere mij wilde 
helpen om keuzes te maken. Vrienden houden er 
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wel steeds meer rekening met het geloof. Ze vloe-
ken minder als ik in de buurt ben en respecteren 
mijn keuze. 

Wat was doorslaggevend na jullie zoektocht 
om je aan te sluiten bij de HHK?
Daan: Doorslaggevend is dat er niet om het 
Woord heen gedraaid wordt. Zoals het verhaal van 
Job, dat wordt niet ontkend, maar bevestigd. En 
toen kwam toch mij bij dat hier het ware Woord 
verkondigd wordt. Dat gaf mij bevestiging van de 
Heere om mij aan te sluiten bij de HHK.
De kerkelijke orde en rust en de diensten dragen 
hier ook aan bij. Dat was eerst wel even wennen. 
Ook het zondebesef is belangrijk om te horen, om 
telkens aan jezelf ontdekt te worden. 
Karin: Voor mij was het ook de prediking die aan-
sprak, niet enkel een versuitleg. Maar daarnaast 
ook de context en verdere verklaringen van het 
hele hoofdstuk uit de Bijbel. En dat dit met veel 
eerbied gebeurt, dat vond ik heel belangrijk. In 
het begin was de Statenvertaling erg moeilijk, zelfs 
saai. Maar ik wilde God leren kennen door Zijn 
Woord en mocht Hem vinden door deze vertaling. 
Ook de Psalmen waren nieuw voor mij, en nu eens 
geen zelf bedachte liedjes. Zo mogen we ervaren 
dat de Heere ons naar het Bijbelhuis heeft geleid, 
vol wanhoop. En zo mochten we de afgelopen drie 
jaar steeds meer groeien in het geloof, en werden 
vele vragen beantwoord.  

Nu hebben jullie belijdenis gedaan en hebben 
jullie de gemeente gevonden waar de Heere je 
naartoe heeft geleid. Hoe is dat voor jullie na 
enkele maanden?
Daan: Je blijft strijd houden dat we dagelijks de 
bekering nodig hebben. Op het moment van be-
lijdenis doen lijkt het of je het behaald heb. Toen 
begreep ik de zin: ‘Welkom in de strijd’. Je blijft 
aan je hart ontdekken dat je steeds die zondaar 
bent en blijft. En dat je met hulp van de Heere er 
tegen blijft vechten in een voortdurend gebed. De 
belijdenis heb ik als veel vreugde mogen ervaren, 
om daar ‘ja’ te zeggen. 
Karin: Dit geldt voor mij niet anders. Voor mij was 
het heel emotioneel, een keerpunt in je leven. 

Dit interview is afgenomen door Alex Post 
(voorzitter werkgroep evangelisatie Den Helder).
22/10/2014

Oproep vrijwilligers 
in Het Bijbelhuis

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om 
te assisteren in het Bijbelhuis van Den 
Helder. U kunt zich aanmelden voor 
het ondersteunen van de kinderclub op 
woensdagmiddag en zaterdags om te 
evangeliseren in het centrum van Den 
Helder en omstreken. 
Op D.V. zaterdag 13 december zal er een 
kerstfolderactie zijn. Helpt u mee? 
Meer informatie of aanmelden kan 
bij A. Post tel: 0223684842 of 
alexpost@zonnet.nl.

Wilt u meer weten over het 
evangelisatiewerk in Den Helder, bezoek 
dan de website http://hetbijbelhuis.nl/ 
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Radonstraat 8 - 6718 WS te Ede
Tel 0318-572476 - www.tenham.nl

www.timotheos.nl

Help de allerarmsten!

Een roep uit Malawi

Meld u aan als donateur en schenk een gift.
banknr. 1614.85.502 t.n.v. Stichting Timotheos, info@timotheos.nl

Adopteer:  - student € 20,-  p/maand
 - (wees)kind  € 12,50  p/maand
 - groep kleuters € 10,-  p/maand

Comité van aanbeveling: mevr. S.M. Aleman-van Herpen  |  ds. A.T. van Andel  |  
prof. dr. A. Baars  |  ds. G. Beens  |  ds. J. van Belzen  |  dr. R. Bisschop  |  ds. J.G. Blom |  

ds. J. den Boer  |  ds. A.J. Britstra | drs. T. Dorresteijn, huisarts te Ederveen |  
dr. W. Fieret  |  ds. E. Hakvoort  |  prof. dr. W.J. op ‘t Hof  |  ds. A.C. Uitslag  |   

ds. K. Veldman  | ds. A. Vlietstra  |  mr. L. Vogelaar  

Timotheos  
investeert in:
•  Onderwijs
•  Wezenzorg
•   Zorg voor voeding 

en gezondheid
•  Evangelisatie

Timotheos is een initiatief van de Reformed Presbyterian Church in Malawi.

Galileistraat 39  

3902 HR Veenendaal

t  (0318) 529 527  

f  (0318) 517 333  

e  info@vaneldikcoatings.nl  

i  www.vaneldikcoatings.nl

Ontdek de service van

Van Eldik Coatings! 

Bel (0318) 529 527
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Wij leveren verf en 
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Antiekrestauratie
Meubelmakerij

W. Brand 
 

Wij zijn gespecialiseerd in 
nieuwbouw en restauratie van 

kerkinterieurs o.a. kansels, 
kerkbanken en lambrizeringen.

Schapendijk 13 - 7715 PV Punthorst
Tel.: 0529-48 36 50 - www.restauratie-antiek.nl
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Sinds kort is de evangelisatie-
website www.zien-en-geloven.nl 
online. Deze laagdrempelige 
website is ontwikkeld door de 
werkgroep digitale media van 
de commissie evangelisatie en 
richt zich op buitenkerkelijken 
die weinig tot niets van het 
christelijk geloof afweten. 

Na bezinning op de mogelijk-
heden van de hedendaagse 
digitale en sociale media voor 
evangelisatiedoeleinden, is als 
uitgangspunt gekozen voor een 
website. Deze is gericht op 
mensen die grotendeels onbe-
kend zijn met het christelijk 
geloof of daar grote vragen bij 
hebben. De boodschap van het 
Evangelie is daarom zo laag-
drempelig mogelijk verwoord, 
zonder te veronderstellen dat 
de bezoeker bekend is met 
kerkelijk en Bijbels taalgebruik. 
Onlangs is de website gereed 
gekomen en onder de naam 
www.zien-en-geloven.nl online 
gegaan. 

Naam
De naam van de website com-
bineert de woorden ‘zien’ en  
‘geloven’. Enerzijds speelt dat 
in op veel voorkomende tegen-
werpingen tegen het christelijk 
geloof: ‘Ik geloof alleen wat ik 
zie!’ ‘Als God zich duidelijk zou 
laten zien, zou ik wel in Hem 
geloven.’ Anderzijds spelen die 
woorden in het christelijk ge-
loof zelf ook een rol: als je ziet 
wie je zelf bent, als je ziet Wie 
God is, als je ziet wie de Heere 
Jezus is - als de Heilige Geest je 
dat allemaal laat zien - dan ga je 
ook geloven!

Evangelisatiewebsite www.zien-en-geloven.nl
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VERHUIZEN?
WWW.HAZELEGERVERHUIZINGEN.NL   •   INFO@HAZELEGERVERHUIZINGEN.NL

Wij komen graag persoonlijk met u in contact:
Putten: (0341) 491147
Nijkerk: (033) 2460082

NATIONAAL • OVERZEE • OPSLAG

Onderwijs | Lectuur | Toerusting | Diaconaat

WWW.HUDSONTAYLOR.NL

HOEVEEL
voorgangers helpt u?voorgangers helpt u?

Met €10,- helpt 

u één voorganger aan de 

verklaring van Matthew Henry 

van de vier evan ge liën. 

Hoeveel voorgangers helpt u?

Stort uw gift op: 
NL56 RABO 0347 3760 29 t.n.v. Hudson
Taylor/SBHC te Rhenen o.v.v. ‘Matthew Henry’.
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De commissie 
evangelisatie 
heeft onlangs 
een ‘Kerkboekje’ 
uitgegeven
Dit boekje is bedoeld voor mensen die voor het eerst 
een kerkdienst bijwonen. In dit boekje wordt kort 
uitgelegd wat de betekenis is van de verschillende 
onderdelen van de liturgie. Vanaf het moment dat 
de predikant met de kerkenraad binnenkomt tot de 
preek en de zegen aan het einde van de dienst. Bij het 
gedeelte van de preek zijn er wat vragen opgenomen die 
kunnen helpen bij het luisteren.

Daarnaast heeft de commissie evangelisatie een 
brochure uitgegeven met de titel ‘Het nieuwe leven met 
de Heere Jezus’. Deze brochure is bedoeld voor mensen 
die in aanraking gekomen zijn met het Evangelie en 
tot geloof zijn gekomen. En dan vooral voor mensen 
die niet met het Evangelie van Jezus Christus zijn 
opgegroeid. Vaak zijn er bij deze mensen nog veel 
vragen.  Deze brochure wil behulpzaam zijn de levende 
relatie met de Heere Jezus Christus te onderhouden en 
een Bijbelse wegwijzer zijn voor mensen die pas christen 
zijn geworden. 

Uiteraard is het óók van belang dat er begeleiding is 
vanuit de gemeente in de onderlinge bijeenkomsten 
en ontmoetingen. Dit laatste is trouwens van wezenlijk 
belang voor íeder lid van de gemeente en kan natuurlijk 
niet door een brochure worden vervangen. De brochure 
is bedoeld als aanvulling en hulpmiddel, ingebed in de 
pastorale zorg die we als gemeenteleden voor elkaar 
hebben. 

Deze brochure gaat in op: het wonder van Gods genade, 
de wedergeboorte, de volharding van het geloof, 
geloofszekerheid, Gods Woord, het gebed, de kerk, 
het delen van het Evangelie met anderen, zonde en 
levensheiliging. 

Het kerkboekje en ook de brochure ‘Het nieuwe 
leven’ zijn  te bestellen bij het kerkelijk bureau van de 
Hersteld Hervormde Kerk tel. 0318 - 505541 of via 
depot.evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl

www.zien-en-geloven.nl

Voor levensbelangrijke vragen!

God en jij:  Wie is God en wie ben jij?

Goed en slecht:  Ben je goed of slecht? Hoe 

kan het goed komen?

Geloven:  Wat is geloven? Wat geloven Christenen?

Leven met God: Wat betekent het om God te kennen en met 

Hem te leven?

direct naar de site

Inhoud
Op de site wordt allereerst onder een aantal thema’s 
de basisinhoud van het christelijk geloof verwoord:
• God en jij: Wie is God? Wie ben jij?
• Goed en slecht: Ben je goed of slecht? Hoe kan 

het goed komen?
• Geloven: Wat is geloven? Wat geloven christenen?
• Leven met God: Wat betekent het om God te 

kennen en met Hem te leven?

Vragen
Naast de basistekst zijn er ook vragen en antwoorden. 
Een aantal verdiepende vragen zijn al van een ant-
woord voorzien. Vooral is echter de bedoeling dat de 
bezoekers vragen gaan stellen. Een panel van predi-
kanten is bereid gevonden om aan het beantwoorden 
van de vragen mee te werken.

Daarnaast is het voor de bezoekers ook mogelijk om 
een gratis Bijbel aan te vragen. 

Bekendheid
De website is te volgen via Facebook en Twitter. Voor 
gemeentes en evangelisatiecommissies is een banner 
ontwikkeld, zodat vanaf lokale sites doorverwezen 
kan worden. Ook zijn er visitekaartjes beschikbaar die 
naar de site verwijzen. Die kunnen aangevraagd wor-
den via evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl.

Vragen over de website kunt u stellen via het email-
adres info@zien-en-geloven.nl. 
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Zicht op de mannenbond

‘Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!’

Uwen Geest
Tekst: K. van den Herik | secretaris

Ledenvergadering
Zaterdag 18 oktober opent voorzitter ds. 
J.C. den Toom om 9.30 uur de leden-
vergadering met gebed, het laten zingen 
van Psalm 25 vers 2 en 3 en het lezen 
van deze psalm. Naar aanleiding van 
vers 4 en 5 ‘Heere! maak mij Uw wegen 
bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in 
Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt 
de God mijns heils; U verwacht ik den 
gansen dag’, mediteert de voorzitter: 
Psalm 25 is een bundel hartenkreten, 
door David geschreven onder moeilijke 
omstandigheden. In vers 4 en 5 gaat 
het over de bede om Gods wil te leren. 
David spreekt deze bede uit nadat hij 
heeft beleden dat hij op God hoopt. De 
Heilige Geest heeft het ondefinieerbare 
verlangen in Davids hart gelegd om de 

God der vaderen te volgen; door in Zijn 
wegen te wandelen. Is dit onze diepste 
intentie bij het bezoeken van de vereni-
gingsavonden, de ledenvergadering, de 
toogdag, de wekelijkse erediensten? Ver-
langen we zo naar dé levende God; zoals 
David het uitdrukt in Psalm 42: ‘Mijn 
ziel dorst naar God, naar den levenden 
God; wanneer zal ik ingaan, en voor 
Gods aangezicht verschijnen?’ Dit is een 
gebed, een roepen uit de diepte, uit de 
nood van het leven. Een bede om ver-
horing, bewaring en bescherming, om 
nieuwe blijdschap maar vooral om Gods 
wil te doen. Onze gemeenschap met 
Christus als de Weg, en de Waarheid, 
en het Leven: als wij daar iets van on-
dervonden hebben, komt er plaats voor 
de bede: ‘Leid mij in Uw waarheid …’. 

Bestuurslid dhr. E.J. Diepeveen is op-
genomen geweest in het ziekenhuis en 
daarom afwezig. Als bestuurslid wordt 
gekozen ds. J.C. den Toom uit Olde-
broek (voorzitter), dhr. A.J. Doorn uit 
Nieuwe-Tonge (classis Zuid-West) en 
dhr. J. Bruinekreeft uit Lunteren (clas-
sis Oost). Dhr. E. Muis sluit de leden-
vergadering met het laten zingen van 
Psalm 89 vers 11 en 12 en gebed.

Toogdag
Ds. J.C. den Toom opent om 11.00 uur 
de Toogdag met het laten zingen van 
Psalm 87 vers 1,3 en 4 en gebed. Een 
bijzonder woord van welkom richt hij 
aan vertegenwoordigers van de Man-
nenbond van de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk; de Bond van Mannenver-
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enigingen van de Gereformeerde Ge-
meenten; de Ned. Hervormde Mannen-
bond op G.G.; de Hersteld Hervormde 
Vrouwenbond, vertegenwoordigers 
kerkelijke geledingen, ds. A.C. Rijken 
en dr. W. van Vlastuin en de aanwezige 
vrouwen. Ter inleiding leest de voorzit-
ter Joël 2 vers 23 t/m 32.

De Heilige Geest 
in de heilshistorie 
[ds. A.C. Rijken]
Sprekend over de Heilige Geest in de 
heilshistorie verwijzen we niet alleen 
naar het Nieuwe maar ook naar het 
Oude Testament (zie Gen. 1:2). De 
Geest werkt in het Oude Testament in 
de gelovigen zoals Abraham, David en 
anderen om hen te verlichten tot het 
kennen van God; maar ook als Geest 
der profetie. Als Gods Woord over God 
spreekt, zonder verwijzing naar een 
Persoon in het Goddelijk wezen, wordt 
altijd God Drie-enig bedoeld. Bij uitleg 
van Gods Woord moeten we altijd letten 
op de eenheid der Schrift. Door Schrift 
met Schrift te vergelijken zien we de 
drie Personen en hun werkingen. 

Woord en Geest. 2 Tim. 3:16: ‘Al de 
Schrift is van God ingegeven, en is 
nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing die in de 
rechtvaardigheid is’. De Geest in de 
heilshistorie; het gaat om de grote lijn 
in de Heilige Schrift: van de zondeval 
naar de volheid des tijds naar de weder-
komst. Van eeuwigheid: de Goddelijke 
huishouding van God de Vader Die 
verkiest, God de Zoon Die verlost, God 
de Heilige Geest Die heiligt, d.w.z. 
wederbaart c.q. toe-eigent. In de tijd: 
Abraham gehoorzaamde de Heere (Gen. 
12:1) en ‘Dit is uw God, die u uit Egyp-
te heeft opgevoerd’ (vgl. Neh. 9:18-20).

De Geest in de tijd. In de roeping van 
Abraham dat hij de Heere onvoorwaar-
delijk gehoorzaamde en in de verlossing 
uit Egypte (Neh. 9:18-20) Het is een 
uitzien naar Pinksteren. (Joël 2 vers 
23 t/m 32). En de engel antwoordende 
zeide tot haar: De Heilige Geest zal over 
u komen, en de kracht des Allerhoog-
sten zal u overschaduwen; daarom ook, 

dat Heilige, Dat uit u geboren zal wor-
den, zal Gods Zoon genaamd worden 
(Luk. 2: 35). Zo zijn Paulus en Barnabas 
door Gods Geest afgezonderd c.q. ver-
hinderd. De Heere werkt alle dingen 
in Christus door de Heilige Geest. De 
gouden draad door de geschiedenis; 
heilsgeschiedenis en geschiedenis wel 
onderscheiden, maar niet te scheiden. 
Uiteindelijk gaat het de Heere om het 
heil van Zijn volk - dat Zijn eeuwige 
raad hier in de tijd volvoerd wordt. 

Ds. A.C. Rijken besluit zijn referaat met 
het laten zingen van Psalm 51 vers 4 en 
6 en gebed. Ds. J.C. den Toom opent 
de middagbijeenkomst met gebed, het 
zingen van Psalm 63 vers 1 en 2 en het 
lezen van Joh. 16 vers 5 t/m 15.

De Heilige Geest 
in de heilsorde 
[dr. W. van Vlastuin]
Het is een grondlijn in het gereformeer-
de denken om Christus’ werk te con-
centreren op de verzoening en de verge-
ving. De gerichtheid op de verzoening 
is daarom geen zaak van bekrompen 
eigenbelang van de zondaar, maar wordt 
gedragen door het belang van God. Het 
geloof mag zien dat Christus genoeg 
heeft gedaan aan Gods gerechtigheid. 
We ontdekken dat in Jezus Christus alle 
heerlijkheid van God schittert (2 Kor. 
4:6). We raken dan ook niet uitgekeken 
op Hem en we verlangen naar diepere 
kennis van Hem (Fil. 3:12). De Geest 
laat ons echter zien dat de Vader niet 
anders is dan de Zoon (Joh. 1:18, 14:9). 
Zo bloeit de vrijmoedigheid op een ge-
heimenisvolle wijze op. In de geweldige 
spanning van de veroordelingen van 
Gods wet ontvangen we door het Evan-
gelie de toegang tot het hart van de he-
melse Vader. We kunnen het maar niet 
klein krijgen dat wij kinderen van God 
genoemd worden (1 Joh. 3:1). Terwijl 
de heilige engelen op een afstand moe-
ten blijven, mogen wij naderen tot de 
Schepper om aan Zijn Vaderhart te rus-
ten. Moeiten en zorgen komen in een 
ander licht te staan. We ontdekken dat 
het Zijn zorg is dat wij zorgen hebben, 
omdat we anders zo zorgeloos zouden 
zijn. In het lijden drukt Hij ons aan Zijn 

hart om te bewaren voor de oppervlak-
kigheid en de wereld en Zijn eeuwige 
liefde te ontdekken. We ontdekken dat 
Gods vriendelijk aangezicht vrolijkheid 
en licht heeft voor alle oprechte harten 
(vgl. Ps. 97:7). We verwonderen ons 
niet meer over het kwaad en het lijden 
dat ons overkomt, maar we verwonde-
ren ons erover dat Hij niet doet naar 
onze zonden en ‘Hij verzachtte vaderlijk 
mijn lijden.’ Facetten van het werk van 
de Heilige Geest zijn: Geest van ver-
nieuwing (Rom. 7:22, Rom. 8:3-4, Ef. 
2:10); vrucht van de Geest (Rom. 5:5, 
Matth. 5:44-45, Hand. 5:41, Fil. 1:29); 
Geest van vrijmoedigheid; oog voor het 
mysterie van de Geest in de schepping 
(Gen. 1:2, Ps. 104:30, Zondag 9-10) en 
Geest der gebeden (Rom. 8:23, Rom. 
8:26, Openb. 22:17). Het is een be-
perkte selectie uit de rijkdom van Gods 
Woord en daarin het werk van de Heili-
ge Geest. 

Dr. Van Vlastuin besluit zijn referaat 
met het laten zingen van Psalm 65 vers 
1 en 2. Nadat de schriftelijke vragen 
door beide inleiders zijn beantwoord, 
sluit dr. Van Vlastuin de Toogdag met 
het laten zingen van Psalm 119 vers 3 
en 67 en gebed. De voorzitter wenst 
allen een behouden reis en een goede 
zondag zowel thuis als in Zijn huis. Vol-
gend jaar worden de Ledenvergadering 
en de Toogdag gehouden op D.V. zater-
dag 17 oktober 2015 te Lunteren.

Ter overdenking
‘Zalig zijn de vreedzamen; want zij zul-
len Gods kinderen genaamd worden.’ 
(Math. 5:9) O, dat gij nu dan ook als 
zulk een vreedzame, als zulk een vre-
demaker, die vrede heeft leren maken 
met God en met de naaste, u mag 
openbaren! Dat gaat niet zonder strijd, 
zonder zware strijd zelfs! Het is een 
strijd, waarin gij menige nederlaag zult 
lijden. Het is de strijd tegen uw eigen 
vlees. Wordt die strijd gestreden, ziende 
op Jezus de Vredevorst? Zo eindigt het 
in een volkomen overwinning, want Hij 
heeft aan het kruis over de boze wach-
ten getriomfeerd (ds. S. van Dorp).
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Tekst: Ds. J.L. Schreuders

Zicht op opleiding en vorming

Kerkrecht aan het 

seminarium

Sinds 1 oktober 2013 ben ik voor een beperkt deel van mijn 
tijd werkzaam bij het Hersteld Hervormd Seminarium aan 
de VU te Amsterdam voor het vak Hervormd Kerkrecht. 
Dit vak werd - evenals enkele andere vakken - voorheen 
gegeven door prof. dr. W.J. op ‘t Hof. In verband met de 
afbouw van diens werkzaamheden voor het Seminarium 
heeft de generale synode mij hiervoor benoemd.
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Zoals gezegd is het een vrij beperkte opdracht. 
Het betreft een aantal colleges kerkrecht in het 
derde jaar van de masteropleiding (dus veelal in 
de slotfase van de studie). Het vak is een verplicht 
onderdeel van het curriculum en er moet dan ook 
tentamen in worden gedaan. Het afnemen van de 
tentamens en het onderzoek op het vakgebied be-
horen tevens tot mijn opdracht. 

Voor het grootste deel van mijn werktijd ben ik 
predikant voor gewone werkzaamheden, zoals dat 
in de kerkorde keurig heet. Mijn standplaats bij de 
kerk is sinds kort de gemeente Moria op Urk. Tot 
april 2014 diende ik de gemeente van Aalst (Gld.). 
De gewone werkzaamheden van een predikant 
bestaan uit prediking, pastoraat en catechese. 
Daar behoort iedere dienaar des Woords dan ook 
mee bezig te zijn. Als je die roeping van de Heere 
ernstig neemt en de schapen van de kudde niet 
tekort wilt doen, heb je daar je handen meer dan 
vol aan. Allerlei bezigheden, die maar zijdelings of 
zelfs in het geheel niet met de kerntaken van het 
predikantschap te maken hebben, blijven dan van-
zelf buiten beeld. Wel is het zo dat je als predikant 
een standplaats bij de kerk hebt. Dat betekent 
dat meerdere ambtelijke vergaderingen je kunnen 
roepen tot werk voor die vergaderingen of haar 
organen van bijstand. Daar kun je en mag je niet 
zomaar ‘nee’ tegen zeggen als er een beroep op je 
gedaan wordt. Terecht vallen zulke taken in onze 
kerkorde dan ook niet onder de nevenwerkzaam-
heden en hoef je daar geen toestemming voor te 
hebben van de kerkenraad. Dat betreft dus bij mij 
ook de opdracht aan de VU. Het geldt eveneens 
voor andere kerkelijke functies, zoals het voor-
zitterschap van de commissie kerkorde (al sinds 
mei 2004). De commissie kerkorde is als orgaan 
van bijstand van de generale synode bezig met het 
doordenken en voorstellen van wijzigingen in de 
kerkorde en het adviseren van de generale synode 
daaromtrent. In de praktijk fungeren wij ook als 
vraagbaak voor velen in de kerk en de gemeenten 
als het gaat om vragen van kerkordelijke aard. Het 
is niet te zeggen hoeveel vragen ik in de loop der 
jaren beantwoord heb. 

Het vak kerkrecht is niet erg populair. Natuurlijk 
geef ik als docent van dit vak een voorspelbare 
reactie als ik zeg dat dit niet terecht is. Hoewel 
exegese en Bijbelse theologie mijn voorliefde heb-
ben, heb ik zelf daarnaast altijd aandacht gehad 
voor dit vak. Dit kwam mede door de wijze waarop 
wijlen prof. dr. A.J. Bronkhorst destijds in Utrecht 
het Hervormd kerkrecht doceerde en het belang 
ervan deed zien. Door zelfstudie heb ik mij in de 

loop der jaren daar verder in bekwaamd. Aangezien 
maar weinigen in de kerk dat doen, valt het dan 
al gauw op dat je er iets meer van af weet dan de 
gemiddelde predikant. In het land der blinden... 
Vandaar. In het land der stekeblinden heb je trou-
wens soms aan een half oog al genoeg. Gelukkig 
merkte ik aan de studenten dat zij het belang van 
het vak kerkrecht wel konden inzien. Dat is mij 
bepaald niet tegengevallen. Je moet het als docent 
dan natuurlijk wel met een zekere bezieling geven. 
Het mag niet dor en droog zijn. Dat hoeft ook niet, 
want het is niet dor en droog. 

Toch blijft het jammer dat ook onder de predikan-
ten relatief weinigen aandacht voor het kerkrecht 
hebben. De orde van de kerk voedt en bewaart 
eendrachtigheid en enigheid en is erop gericht 
alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods. 
Dat staat in art. 32 van onze Nederlandse Geloofs-
belijdenis. Nu, mij dunkt dat wij daar in onze kerk 
nog wel wat meer van hebben kunnen. Het zich 
houden aan de goede orde van de kerk voorkomt 
allerlei geschillen en aanverwante artikelen zoals 
wanorde en chaos. Het is dan ook van groot belang 
dat aanstaande predikanten weten hoe het in de 
gemeente Gods toegaat, welke is een pilaar en 
vastigheid der waarheid (1 Tim. 3:15). Daar hoop 
ik met Gods hulp een bescheiden bijdrage aan te 
mogen leveren. Het aantal uren dat daarvoor in de 
opleiding beschikbaar is, zou best wat meer kun-
nen. Gelukkig is een kleine uitbreiding op komst.

Ds. J.L. Schreuders
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advertentie

Wereldwijd zijn 50 miljoen mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld of natuurrampen. 
ZOA gelooft in vrede en blijft zich inzetten voor vluchtelingen. 
Bouw mee en geef een gift via www.zoa.nl.

in vrede op aarde

Voor € 10,00 per kalenderjaar bent u  
donateur van de stichting en steunt u 

haar werk. U krijgt dan de door  
de stichting opgestelde praktische en  

principiële brochures gratis toegezonden.  
Ook ontvangt u de nieuwsbrieven,  

met actuele informatie,  
die een paar keer per jaar verschijnen.

 
De Stichting  

Gemoedsbezwaarden  
tegen Verzekeringen heeft ten doel de 

individuele en collectieve voorlichting aan 
en belangenbehartiging van  
gemoedsbezwaarden tegen 

verzekeringen.

Telefonische vragen en donateuraanmelding  
tijdens kantooruren:

0488 - 44 91 54, of via e-mail:  
sgv.voorlichting@kliksafe.nl

    

Christelijke psychosociale hulpverlening

De Vluchtheuvel!

De Vluchtheuvel biedt christelijke hulp. Bij huwelijkspro-
blemen en problemen binnen het gezin. Bij depressiviteit, 
rouwverwerking of seksverslaving. Een groot deel van ons 
werk wordt niet gesubsidieerd, maar betaald met giften uit 
onze achterban. Uw gift is dringend nodig! Helpt u ons om 
anderen te helpen?

Maak een gift over naar IBAN: NL85 INGB 0004 3255 63 
t.n.v. Stichting Hulpverlening De Vluchtheuvel te Woerden. 
Donateur worden kan ook. Ga naar www.stichtingdevlucht-
heuvel.nl/donateur-worden.

Steun 

tel. (0113) 21 30 98 of 
www.stichtingdevluchtheuvel.nl
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Jongeren

Agenda
3 maart
Kadervormingsavond  
te Tholen

4 maart
Kadervormingsavond  
te Ede

18 maart
Kadervormingsavond te  
Hardinxveld-Giessendam

21 maart
Jongerendag 16-

ZICHT OP

‘God verandert niet. Wat er ook gebeurt  
in ons leven, Hij weet ervan.’ 

Lydia (19)

24 maart
Kadervormingsavond te  
Nieuwleusen

26 maart
Kadervormingsavond te  
Nederhemert

27 – 30 maart
Bijbelstudieconferentie 18+  
te Lage Vuursche

25 april
Landelijke actiedag

Voor alle data geldt: Deo Volente



advertentie

NIEUWE UITGAVEN

Elzenkade 6 - Houten
Postbus 150, 3990 DD Houten

Tel. (030) 637 34 34
Fax (030) 634 66 88

E-mail: boeken@hertog.nl  
w w w. h e r t o g . n l

A L  O N Z E  U I T G AV E N  Z I J N  O O K  I N  U W  B O E K H A N D E L  V E R K R I J G B A A R

DS. P. DE VRIES

Hoe zalig is het volk
Herinneringen aan 
kinderen van God
Over Gods werk in de levens 
van mensen die ds. De Vries 
persoonlijk gekend heeft.
172 blz. geb. 
33126635

18,90

STEVEN MIDDELKOOP EN JACOLINE ROON (RED.)

Uw God is mijn God
Dagboek over bekende 
bijbelse personen (6+)
In dit dagboekje met cd wordt 
over bekende bijbelse per-
sonen nagedacht. 
Bij elk bijbels fi guur hoort een 
christelijk kinderlied.
402 blz. p.b. 33126659

14,90

t

n

t 

n

NIEUW

Recreëren in het 
Zuid-Limburgse heuvelland 
voor een betaalbare prijs 

(2-20 pers).

WWW.TERLINGERHOEVE.NL

Jemima is een tehuis voor kinderen en jongeren 
met een (ernstige) beperking. De zorg wordt
verleend door lokale christenen met 
ondersteuning van buitenlandse vrijwilligers
met ervaring in de zorg.

Zorg en liefde voor
de zwakkeren in Bethlehem

stort uw gift! IBAN NL53 RABO03675075 60

WWW.JEMIMA.NL

32



Aan onze etenstafel hebben 
de gespreksonderwerpen 

heel vaak een medisch karakter. 
Mijn vrouw werkt als verpleegkun-
dige in het ziekenhuis, onze oudste 
zoon studeert geneeskunde en onze 
tweede zoon verpleegkunde. Ik 
word dus (ongevraagd) deelgenoot 
van praktijkverhalen uit het zieken-

huis. Aangevuld met ervaringen 
van onze zoons, opgedaan tijdens 
diverse stages. Eerlijk gezegd heb ik 
diepe bewondering voor mijn vrouw 
en zoons. Ze voeren slechtnieuws-
gesprekken. Ze verzorgen complexe 
wonden. En ze helpen mensen die 
werkelijk in alles van een ander af-
hankelijk zijn.

Ik raak er steeds meer van overtuigd 
dat het beroep van arts of verpleeg-
kundige geen keuze is, maar een 
roeping. Dat geldt des te meer in 
de huidige situatie met de Ebola-uit-
braak. Artsen en verpleegkundigen 
gaan geheel vrijwillig naar Afrika om 
daar te helpen.

Stichting De Ondergrondse Kerk 
(www.sdok.nl) zet zich in voor hulp 
aan vervolgde christenen. De HHJO 
voert de komende periode actie 
om het werk van de SDOK te steu-
nen. Tijdens de HHJO-jongerendag 
16+ is de nieuwe landelijke actie 
geïntroduceerd: ‘Verbonden in ge-
loof - medische hulp aan vervolgde 
christenen’. Mag ik u en jou oproe-
pen om mee te werken aan deze 
actie? Gebed voor de vervolgde 
christenen is nodig, maar zeker ook 
voor alle hulpverleners die zich inzet-
ten om medische hulp te geven aan 
deze vervolgde christenen op vele 
plaatsen in de wereld. Dit werk kan 
ook niet zonder financiële onder-
steuning. Help(t) u/jij mee door de 
HHJO-actie te steunen?

J. van Zijtveld 
(secretaris HHJO)

Commissie

Medische
hulp
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advertentie

De Smalle Zijde 22
3903 LP Veenendaal
0318-551122
info@kantoorspecialist.nl
www.kantoorspecialist.nl

Dynamisch werken...
één van de vele oplossingen
van De kantoorspecialist

NIEUW 

Yamaha 

ClavINova

hElE prodUCtlIjN

bEsChIkbaar
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Hoe oud ben jij? Acht, tien of twaalf 
jaar? Denk even mee, aan die man. 
Hij is al 38 jaar ziek. 
En nog steeds is hij niet genezen.

Ewald Kloosterman

In Johannes 5 lees je dat Jezus in Jeruzalem is voor 
een feest. Op de sabbat gebeurt er iets heel bijzon-
ders. Jezus gaat naar een ziekenhuis. Een zieken-
huis? Eigenlijk zijn het vijf zalen. Met in het midden 

een vijver. Het is niet zomaar een vijver. Het is een heel 
bijzondere vijver. Soms komt het water in beweging. De 
zieke die dan het eerst in de vijver komt, wordt beter! Het 
maakt niet uit waarvan.

Daar, in het ziekenhuis, zoekt Jezus een arme, zieke man 
op. Hij heeft geen familie. En ook geen vrienden. Hij heeft 

niemand die hem helpt. Het lukt de man niet om als 
eerste in de vijver te komen. Daarom is hij nog steeds niet 
genezen. Jezus zoekt de man op en geneest hem. Wat 
een wonder! De Heere is hier barmhartig. Dat is een lastig 
woord. Het betekent: ‘vol liefde’. Of: ‘vol medelijden’. 
Jezus’ hart was vol liefde, vol medelijden. Daarom ging hij 
naar de man toe.

Jij mag hier van Jezus leren. Ken jij Hem? Geloof jij dat de 
Bijbel het Woord van God is? De Heere heeft een hart vol 
barmhartigheid. Dat wil Hij aan jou uitdelen, als je Hem 
door genade kent. Eigenlijk is het al vol in ons hart. Vol met 
zonde en narigheid. Maar Hij ruimt het op.

Als de Heere je barmhartig maakt, wil je dat aan anderen 
laten zien. Door te helpen, als een vriendje valt. Door 
te zoeken, als mama iets kwijt is. Door naar opa toe te 
gaan, als hij alleen is. Er zijn veel manieren om anderen te 
helpen. Als je de Heere vraagt om een barmhartig hart, 
wil Hij het geven.

12-
Bethesda 

‘Huis van barmhartigheid’
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16-/16+

Lydia Karels
-  19 jaar
-  Inwoner van Ede
-  Derdejaarsstudent 

Verpleegkunde 
aan Christelijke 
Hogeschool Ede
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In het gezin Karels wordt de ge-
bedskalender van Open Doors 
gebruikt. Lydia: ‘Er zijn veel lan-
den waar christenen vervolgd 
worden. Een voorbeeld daarvan 
is Noord-Korea. Het lijkt me heel 
moeilijk om daar christen te zijn. 
Maar in de verhalen over hen lees 
ik ook dat ze juist door de vervol-
ging heel dicht bij de Heere leven. 
In de Bijbel staan veel bemoedigin-
gen voor deze christenen.’
De vervolgde Kerk is een voorbeeld 
voor Lydia. ‘Ik vind het bijzonder 
om te lezen hoe de christenen 
aan hun geloof blijven vasthou-
den. Ze betalen er een hoge prijs 
voor. Ik zou het heel erg vinden als 
anderen mij door mijn christen-zijn 
links zouden laten liggen. Of als ik 
daardoor geen werk zou kunnen 
vinden.’
Als student verpleegkunde komt 
Lydia regelmatig in aanraking met 
andere religies en andersdenken-
den. Lydia: ‘Het is belangrijk dat ik 
als christen mijn werk doe. In woor-
den, maar vooral ook in daden. 
Hoe ga ik met mensen om? En hoe 
praat ik over anderen? God vraagt 
van mij om een zoutend zout te 

De laatste tijd zijn christenen veel in het nieuws. Zoals in de strijd met IS. 
Lydia Karels (19) uit Ede voelt zich betrokken op vervolgde christenen. 
‘Ze hebben het zwaar. Ik denk wel eens: wat zou ik doen als ik christen 

was in Syrië of Irak? Ik weet het niet. Het is moeilijk voor te stellen.’
Marleen van Aalst (jeugdwerkadviseur)

‘Ze betalen er een 
hoge prijs voor’

Lydia Karels over haar betrokkenheid 
op vervolgde christenen

- Zoek de levensverhalen van deze 
jongeren op. Je kunt ze vinden 
op de website van de SDOK of 
Open Doors. Als je donateur bent 
van Open Doors, worden de ver-
halen naar je toegestuurd.

- Probeer je voor te stellen wat er 
gebeurt in het leven van deze 
jongeren. Laat het op je inwer-
ken. Het zijn jouw broeders en 
zusters in het geloof. Samen vorm 
je het lichaam van Christus. ‘Als 
één lid lijdt, lijden alle leden’.

- Bid voor deze leeftijdsgenoten. 
Vraag aan de Heere of Hij hen 
volharding wil geven. En of ze 
bemoedigd mogen worden door 
de beloften die Hij geeft in Zijn 
Woord’.

‘Als je volhardt in 
het geloof, zal God 
er voor je zijn. Ook 
al is het moeilijk. 
Hij zal bij je zijn. 
Daar kun je op 

vertrouwen.’
Lydia Karels

zijn en een lichtend licht. Iedereen 
moet de Heere leren kennen. En 
Hij belooft dat Hij bij je blijft. Ook in 
moeilijke situaties. God verandert 
niet. Wat er ook gebeurt in ons le-
ven, Hij weet ervan.’
De landelijke actie van de HHJO 
is dit jaar bestemd voor medische 
hulp aan vervolgde christenen. 
Lydia: ‘Onder vervolgde christenen 
zijn kinderen, tieners en jongeren. Ik 
geef drie tips om (meer) betrokken 
te zijn op hen:

Uitgesproken
‘Our prayers can go where we 

cannot… There are no borders, 
no prisonwalls, no doors that 

are closed to us when we pray.’ - 
Medewerker hulporganisatie

37



Inzet
Jongeren komen op de jeugdver-
eniging voor verdieping en ontspan-
ning. Het is de plaats waar vriend-
schappen ontstaan, verdieping 
rondom de Bijbel plaatsvindt en 
nagedacht wordt over het christe-
lijke leven voor Gods aangezicht. 
Naast verdieping is de praktische 
kant van het christendom belangrijk 
voor jongeren. Leer jongeren jong 
om dienstbaar te zijn aan een naas-

Niet alle christenen leiden een comfortabel leven. Velen worden vervolgd om 
Christus’ wil. Duizenden mensen ervaren elke dag dat geloven een prijs vraagt. 
Soms zelfs het leven kost. De HHJO voert dit jaar actie rondom het thema: 
‘Verbonden in geloof - medische hulp aan vervolgde christenen’. Hoe krijgt de 
actie invulling op jullie vereniging? 

te, ver weg of dichtbij. Zo kan een 
jeugdvereniging binnen de ge-
meente een broedplaats zijn voor 
diaconaat en naastenliefde. 

Rondom de start van de landelijke 
actie roepen we leidinggevenden 
op om jongeren te motiveren voor 
dienstbaarheid aan de vervolgde 
Kerk. Ik herinner me uit mijn eigen 
tijd op de jeugdvereniging dat we 
soms even aangevuurd moesten 

Leidinggevenden

Als JV aan de slag
voor vervolgde christenen

worden, maar uiteindelijk enthou-
siast aan de slag gingen. Vooral 
praktisch. Van het organiseren van 
fietstochten tot nachtmarathons 
en ontbijtservices in de gemeente. 
Want als je als jongere eenmaal 
‘geraakt’ bent, ga je grenzeloos 
voor een doel. En dat is goed. 

Raken
Het is belangrijk dat jongeren per-
soonlijk worden geraakt door het 

Steven Middelkoop (senior jeugdwerkadviseur)
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thema. Vandaar dat de HHJO 
op de jongerendag 16+ iemand 
uit de vervolgde Kerk uitnodigde 
om te vertellen uit eigen ervaring. 
Dat maakt diepe indruk. Voor ver-
enigingsavonden biedt de SDOK 
(Stichting De Ondergrondse Kerk) 
de mogelijkheid om een spreker 
uit te nodigen. Die vertelt verhalen 
uit de vervolgde Kerk en laat het 
onderwerp heel dichtbij komen, 
waardoor het onderwerp werkelijk 
binnenkomt. Als leidinggevende 
kun je tijdens de actie dit vuurtje 
brandend houden door geregeld 
iets van de SDOK-site te delen. Een 
persoonlijk ervaringsverhaal, een 
nieuwsfeit of andere ontwikkelin-
gen. Zo houd je jongeren betrokken 
op het doel. Tevens vind je op de 
SDOK-site Bijbelstudies voor persoon-
lijk gebruik die jongeren zelf kunnen 
downloaden. 

De HHJO ontwikkelde in samen-
werking met diverse organisaties 
Bijbelstudiemateriaal rondom de 
vervolgde Kerk. Dit is op te vragen 
via de website van de HHJO. Dit 
biedt invulling voor een hele vereni-
gingsavond. 

Aan de slag
Een actie is geen primaire taak voor 
leidinggevenden, maar voor jonge-
ren. Dit betekent echter dat leiding-
gevenden wel het eerste initiatief 
nemen en jongeren wakker schud-
den. Vervolgens kan een team wor-
den gevormd die de kar trekt tijdens 
de actie. Onder leiding van dit 

Generosa 
vergeeft
In Tanzania werd dominee 
Mathayo, uit de stad Busere-
sere, vermoord door militante 
moslims. Er waren die dag 
rellen in de stad, omdat tra-
ditionele moslims vonden dat 
zij de enigen waren die vee 
mochten slachten en vlees 
mochten verkopen. Ook al 
is het voor christenen ook 
toegestaan om dit te doen. 
Dominee Mathayo werd 
op straat herkend en met 
kapmessen aangevallen. Hij 
overleed in het ziekenhuis aan 
zijn verwondingen. Mathayo’s 
vrouw Generosa vertelde dat 
ze de aanvallers vergeeft. ‘Ze 
wisten niet wat ze deden. We 
lezen in de Bijbel dat God wil 
dat we hen vergeven die ons 
iets aandoen.’ Generosa en 
haar twaalf kinderen krijgen 
hulp van een zusterorganisatie 
van SDOK.

Net als veel andere Tanzani-
aanse christenen is Generosa 
ervan overtuigd dat de toe-
nemende vervolging meer 
eenheid onder christenen 
brengt. Ze vraagt ons voor 
haar te bidden, nu ze actief 
betrokken wil blijven bij het 
werk in hun plaatselijke kerk.

team brainstormen jongeren samen 
over mogelijke activiteiten. Probeer 
hierbij praktisch te denken. Lage 
kosten, veel opbrengst. Denk aan 
oliebollen bakken, stamppotmaal-
tijden of een fietstocht in de omge-
ving van de gemeente. Dergelijke 
acties leveren niet alleen geld op, 
maar werken ook samenbindend. 

Blijf als leidinggevenden jongeren 
motiveren, maar voer niet alle taken 
zelf uit. Dit vraagt om goede afspra-
ken, heldere taken en verslagleg-
ging. Vervolgens kunnen jongeren 
aan de slag en zal blijken dat ze 
heel talentvol zijn in het organiseren 
van allerhande activiteiten. Soms 
moeten ze het ‘volhouden’ nog 
leren, maar de inzet is er zeker. Wees 
als leidinggevende bemoedigend 
nabij. 

Gemeente betrekken
Laat een actie van de jeugdver-
eniging niet op een eiland plaats-
vinden. Initiatieven werken als een 
olievlek, zo ook een actie. Betrek bij 
het actievoeren ook oudere men-
sen uit de gemeente, zodat zij een 
steentje bij kunnen dragen. Dit ver-
sterkt de band tussen jong en oud. 
Gemengde teams van jong en oud 
die bepaalde activiteiten voorbe-
reiden, kunnen elkaar versterken. Zo 
kan een gepensioneerde man met 
veel organiseerervaring een jongere 
leren wat ‘volhouden’ betekent. 
Schouder aan schouder staan, dat 
helpt jongeren om trouw hun taken 
uit te voeren. 

Meer informatie
Voor meer informatie, tips en in-
houdsvolle bijdragen rondom de 
vervolgde Kerk verwijzen we je naar 
de website van de HHJO (www.
hhjo.nl/actie) en naar de website 
van de SDOK (www.sdok.nl). Hier 
vind je achtergrondmateriaal, ac-
tietips en actiematerialen. Mochten 
er vragen leven, neem dan contact 
op met de HHJO. Onze vrijwilligers 
proberen je zoveel mogelijk van 
dienst te zijn. 
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In de jungle leven nog vele 
stammen zonder een Bijbel 
in hun eigen taal. Daarom 
helpt MAF Bijbelvertalers 
en  evangelisten bij het 
verspreiden van Gods Woord.

Meka verbrijzelde haar 
voeten. Binnen 48 uur bracht 
MAF haar naar het ziekenhuis 
en kreeg ze vele operaties. 
Uw brand stofgift maakt 
medische (levens reddende) 
hulp mogelijk!

Tank NU brandstof voor MAF!
Voor 20 euro vliegt MAF de jungle 

in. En voor 20 euro vliegt MAF 

de jungle uit! Help kwetsbare 

mensen en schenk MAF een 

halve, hele of meerdere jerrycans!

U kunt u gift overmaken op 

55.83.45.808 o.v.v. Brandstof2013 

of doneer online op

www.maf.nl/brandstof

HIER WAS EEN JERRYCAN KAART VAN MAF OPGEPLAKT
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