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Z
efanja beantwoordt in de tekst die we overdenken, 
een geestelijke vraag. Een bange vraag die opge-
komen is in de harten van een klein getal van de 
vrome Joden in de stam van Juda en de stad Jeruza-

lem: ‘Zal er nog wat van ons volk, als Gods volk, overblijven 
of zal de HEERE een afgesneden zaak maken?’ Waar komt 
die vraag vandaan? Deze vromen hebben met Zefanja gezien 
dat het volk, dat naar Gods naam genoemd is, de HEERE 
heeft verlaten. Ze zoeken Hem niet meer in hun gebeden. 
Ze vertrouwen niet meer op Hem. Ze hebben een gulzige 
honger naar de dingen van het tijdelijke leven en schromen 
zelfs niet om zichzelf te verrijken door onderdrukking van 
anderen. En nu heeft de HEERE gesproken door de mond 
van de profeet Zefanja: ‘Dit ganse land zal door het vuur 
van Mijn ijver verteerd worden’ (vs. 8b). Het overgrote deel 
is zo verblind en verhard dat ze de stem van de HEERE 
niet horen en Zijn tucht niet aannemen. Maar er is ook een 
volk dat, te midden van al die zonden en het aangekondigde 
oordeel van God, vreest met een grote vreze. Al doen ze niet 
hetzelfde als de goddelozen, toch weten ze zich eveneens 
doodschuldige zondaren voor het aangezicht van een heilige 
en rechtvaardige God. Daarom die bange vraag in hun bin-
nenste of er nog een Godsvolk te midden van het volk zal 
overblijven en of zij daar uit louter genade toe mogen beho-
ren. Geliefde lezer, herkent u deze vragen, die de Heilige 
Geest werkt in het hart van al Gods kinderen, in uw eigen 
leven? 

Als dat nu zo mag zijn, luister dan eens goed welk antwoord 
Zefanja van Godswege mag geven. Hij mag verkondigen: 
‘Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven’. Wat een 
heerlijke heilsboodschap voor mensen die tot hun smart zelf 
niet als een uitzondering over kunnen blijven te midden van 
een krom en een verdraaid geslacht. De HEERE, de grote 
‘Ik zal zijn die Ik zijn zal’, zorgt er Zelf voor dat er een volk 
van God zal overblijven. Ook Anno Domini 2013! 

Geliefde lezer, moet u het in uw leven ook al totaal van 
de HEERE hebben? Van die God die zegt: ‘Ik zal doen 
overhouden’. Als de HEERE dan belooft om de verlossing 
van de andere kant te laten komen, dan is er toch hoop voor 
een in zichzelf ellendig en arm volk. Laat ons gebed dan zijn: 
‘Mag ik om Christus’ wil ook bij dat volk horen dat U zult 
overhouden en zult brengen in de eeuwige zaligheid?’ 

Bent u ook niet nieuwsgierig geworden welk volk God zal 
overhouden? Bent u ook niet verlangend om uw eigen leven 
naast het antwoord te leggen, om te zien hoe het er nu 
voor staat op reis naar de eeuwigheid? De HEERE zegt dat 
Hij een ellendig en arm volk overhoudt. Nee, de straffen 
en slagen van God zullen in Juda niet zonder vrucht zijn. 
En de kastijdingen en veroordelingen in het leven van de 
Kerk zullen niet tevergeefs zijn, maar zullen wat uitwerken. 
Namelijk dat een mens alle eigengerechtigheden en 
bestaansgronden voor God kwijtraakt en als een ellendig en 
arm mens om genade de toevlucht neemt tot de HEERE 
en tot Zijn Zoon Jezus Christus. En in die toestand, waarin 
het hart hongerig en dorstig is naar de gerechtigheid, gaat 
God het heerlijk Evangeliewoord ontsluiten. Dan gaat Hij de 
volkomenheid en schoonheid van de Christus der Schriften 
tonen, Die de lijdende Borg is, de Bloedbruidegom en wiens 
naam is Jezus. In deze Naam ligt nu voor een verloren 
zondaar de volle zaligheid. Jezus, Zaligmaker van zondaren! 
En nu leert het volk, dat God ook in onze dagen overhoudt, 
wanhopen aan zichzelf en betrouwen op de Naam des 
HEEREN, dat is op de Naam Jezus. Geliefde lezer, mag 
u door Gods genade weten tot dit volk te horen? Die nu 
mag instemmen, zingt met heel de Kerk: ‘Den grote God zij 
eeuwig lof en eer, want schoon ik arm ben en ellendig, denkt 
God om Jezus’ wil aan mij bestendig. Gij zijt mijn Hulp, 
mijn Kracht, mijn Redder, o mijn God, Bestierder van mijn 
lot, vertoef niet, hoor mijn klacht!’ 

‘Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig 
en arm volk; die zullen op de Naam des HEEREN betrouwen’

Zefanja 3:12

Betrouwen op de 
Naam des HEEREN

Oud-Beijerland, ds. P. Korteweg

Zicht op het Woord
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Gemeente &
gemeente

Zicht op diaconaat

Op welke manieren onderhoudt de kerkelijke gemeente contacten met 
de burgerlijke gemeente? In ieder geval via het werk van de diaconie. 
We spraken erover met twee diakenen van de Hersteld Hervormde 
gemeente van Barneveld, Kootwijkerbroek en Voorthuizen. Deze 
diakenen, L. van den Brink en H. Kooiker, hebben elk vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid binnen de diaconie met de gemeente te maken.

Tekst: diaken H. Smits
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D
iaken Kooiker: In de ge-
meente Barneveld hebben 
we een diaconaal platform. 
Via de WMO-vergade-

ringen van dit diaconaal platform is er 
sprake van contact tussen de kerken en 
de gemeente. De letters WMO staan 
voor Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning. Het is de wet die regelt dat hulp 
en zorg door de gemeenten verstrekt 
moeten worden, waar dat nodig is. De 
overheid regelt niet meer automatisch 
alles voor een burger die behoefte aan 
ondersteuning heeft, maar er wordt 
in de eerste plaats naar gekeken wat 
mantelzorgers en vrijwilligers kunnen 
betekenen. Diaken Van den Brink: 
Wanneer mensen financiële problemen 
hebben, is het nogal eens nodig dat 
af te stemmen met de ambtenaar van 
de schuldhulpverlening. Zo kun je er 
voor zorgen dat activiteiten elkaar ver-
sterken en voorkom je dat je in elkaars 
vaarwater komt.

Wat zijn jullie ervaringen 
daarmee? 
Diaken Kooiker: Het is natuurlijk goed 
om met elkaar in gesprek te zijn. De 
overheid benadrukt doorgaans dat de 
ontwikkeling naar een participatie-
maatschappij niet allereerst een finan-
ciële kwestie is. Het zou er vooral om 
gaan dat het fijn is om elkaar te helpen. 
Als dat goed werkt, kan de overheid 
zich richten op maatwerk waar dat nog 
nodig is. Toch is dat niet het beeld 
dat we als diakenen hebben. Het is 
opvallend dat kerken nu ineens bij de 
gemeente in het vizier komen, wanneer 
ze kunnen zorgen voor kostenverlaging. 
Tegelijkertijd biedt het voor kerken ook 
weer kansen. Kansen om meer betrok-
ken te zijn op elkaar en waar mogelijk 
elkaar hulp te bieden.
Diaken Van den Brink, vanuit het per-
spectief van de schuldhulpverlening: 
Vaak vereist schuldhulpverlening een 
snelle aanpak, omdat de problemen 

‘Zowel de kerkelijke als de burgerlijke 
gemeente moet zelfwerkzaamheid stimuleren.’

meestal groot zijn op het moment van 
aanvraag. De ervaring die wij hebben, 
is dat het voortraject van uitzoeken 
door de gemeente lang duurt. Daar-
naast voelen mensen in financiële 
problemen zich vaak slachtoffer. Door 
omstandigheden buiten henzelf zoals 
werkloosheid zijn ze in de problemen 
geraakt. Daardoor verwachten ze dat 
een oplossing van buiten geboden 
wordt. Het moet duidelijk worden 
dat de oplossing van problemen uit-
eindelijk de verantwoordelijkheid van 
mensen zelf is. Zowel de kerkelijke als 
de burgerlijke gemeente moet zelfwerk-
zaamheid stimuleren, zodat mensen 
zelf mee gaan werken om uit de pro-
blemen te komen. De ervaring is dat 
dit niet altijd gebeurt. Het gevolg kan 
zijn dat in de eerste maanden van het 
traject de mensen in nog grotere pro-
blemen komen, die wellicht voorkomen 
hadden kunnen worden. 
 
Luistert de gemeente eigenlijk 
wel naar de kerken? 
Diaken Kooiker geeft aan dat de ge-
meente maar tot op zekere hoogte de 
ruimte heeft om de kerken invloed te 
geven op wat er gebeuren gaat. Als er 
geen geld is en de politiek de marsrou-
te bepaalt, praten de kerken eigenlijk 
niet echt mee. Van den Brink: Overleg 
bij schuldhulpverlening draagt wel 
degelijk bij aan het vinden van oplos-
singen. Hoewel afstemming vaak lastig 
is, kunnen kerk en gemeente elkaar 
daarin aanvullen.

‘Diaconie, loop niet te hard. 
Diaconaat is aanvullend op dat 
wat de overheid doet en is niet 
structureel van aard.’ Wat vin-
den jullie van deze stelling? 
Ik denk dat het niet goed is om de 
diaconie voor de gemeente te plaatsen 
of de gemeente voor de diaconie. Het 
ligt aan de situatie. Kerk zijn betekent 
zorg dragen voor elkaar. Wanneer er 
structurele hulp nodig is, is dit echter 
niet meer te behappen door de diaco-
nie. Dan is er goede afstemming nodig 
met de gemeente. Wanneer gemeenten 
naar kerken luisteren, weten ze wat 
er in een voortraject al gebeurd is. Zo 
kunnen ze met deze informatie de zorg 
bieden die nodig is. Vaak is het zo dat 
de gemeente toch een onderzoek start, 
terwijl dit niet nodig is. De kennis is 
binnen de diaconie aanwezig. Het gaat 
vaak mis in deze afstemming. Mensen 
met financiële problemen gaan door 
een zeer ingrijpende fase in hun leven. 
Wat is het fijn, als de gemeente dan 
snel kan schakelen zodat de overdracht 
van diaconie naar gemeente soepel 
verloopt. 

Omgekeerd zou het goed zijn als de 
gemeente informeert of mensen die 
ondersteuning vragen, aangesloten zijn 
bij een kerkgenootschap en zo ja, of 
er contact geweest is met de diaconie. 
Het kan zijn dat uit de aanvraag blijkt 
dat er acute noden zijn, die zij uit 
schroom niet bij de diaconie gemeld 
hebben. Het zou dan goed zijn dat in 
overleg met deze hulpvragers contact 
met de diaconie gelegd wordt om te 
helpen bij deze acute noden. Zo kun-
nen de verantwoordelijkheid vanuit de 
overheid en de zorg vanuit de kerk het 
beste tot hun recht komen.
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advertentie

STEUN
bijbelscholen in China

Onderwijs | Lectuur | Toerusting | Diaconaat

De huisgemeenten willen regionale

Bijbelscholen met een internaat opzetten. 

Uw hulp is daarbij onmisbaar. Bel voor 

info en/of voorlichting: 06-200 13 173

愛之神

WWW.HUDSONTAYLOR.NL

Stort uw gift op: 3473.76.029 t.n.v.

Hudson Taylor/SBHC te Rhenen.

bijbelscholen in China
Eleos heeft een uniek aanbod: een korte behandeling 
van vijf gesprekken waarbij jullie samen met een relatie-
therapeut oplossingsgericht en praktisch aan de slag 
gaan. Gesprekken vinden plaats bij Eleos in Amersfoort; 
kosten zijn vooraf bekend. Een verwijsbrief is niet nodig.

Meer weten of aanmelden?
Bel vrijblijvend 088-892 00 40. Binnen één werkdag wor-
den jullie teruggebeld door een ervaren relatietherapeut 
om jullie situatie door te spreken. Dit eerste contact is 
kosteloos. Meestal kunnen 
jullie binnen een week de 
intake te hebben. Afspraken 
na 17 uur zijn mogelijk.

“waar vinden we    
christelijke hulp 
voor onze 
huwelijks-
problemen?”

Tel. 088-892 00 40 of www.eleos.nl

problemen?” eleos biedt hulpkort en praktisch 

De zesjarige Ione heeft geen vader 
meer. Haar moeder is zo ziek dat ze 
niet voor Ione kan zorgen. Dankzij 
de hulp van Stéphanos heeft Ione 
weer een thuis en kan ze naar 
school. Stéphanos helpt (wees)kin-
deren in Malawi en Zambia met 
(Bijbel)onderwijs, voedsel, kleding, 
medische zorg en opvoeding. 

Helpt u mee? banknr. 33 53 07 450 
(IBAN NL74 RABO 0335 3074 50) 
t.n.v. Stéphanos, Opheusden

Voor sponsoring van een weeskind bel 038 - 385 79 66 
of mail adoptie@stephanos.nl

ds. M. Klaassen
ds. L.W. van der Meij 
dhr. D.J. Schouten
mr. C.G. van der Staaij 
ds. K. Visser
ds. W. van Vlastuin
ds. H. Zweistra

ds. A.A. Brugge 
ds. D.J. Budding 
ds. G. Clements
ds. A.A. Egas
ds. L. Groenenberg 
ds. A. den Hartog
ds. L.M. Jongejan 
ds. J. Joppe 

Wij bevelen het werk van Stéphanos van harte aan!

Stichting Stéphanos, Adrianastraat 31,
2225 NV Katwijk aan Zee, tel. 071 - 401 69 30 

info@stephanos.nl, www.stephanos.nl

Ione (6) moet 
zonder ouders 
verder
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H
et is een belangrijke taak 
van de GDC om gemeenten 
ondersteuning te bieden. In 
het kader van de WMO werd 

daarom ook contact gezocht met Stichting 
Ontmoeting. Bekend is, dat deze stichting 
zorg draagt voor degenen die het moeilijk 
hebben in de samenleving, zoals sociaal 
geïsoleerden en ex-gedetineerden. Daarbij 
werkt Ontmoeting intensief samen met 
vrijwilligers. Mogelijk kan zij de kerken 
met adviezen dienen. De directeur van 
Ontmoeting, Ed van Hell, was graag bereid 
om daarover in gesprek te gaan.

Van Hell: Wat klein is begonnen in de kerk, 
heeft Ontmoeting ook toegepast buiten de 
kerk. Namelijk het inzetten van kerkelijke 
vrijwilligers bij het vormen van een sociaal 
netwerk rond kwetsbare cliënten van 
Ontmoeting. Een sociaal netwerk bestaat uit 
gemiddeld 3 tot 5 personen, die in overleg 
met de cliënt zorgvuldig worden geselecteerd. 
Ontmoeting begeleidt deze vrijwilligers 
en biedt toerusting. Momenteel worden 
er ongeveer 150 vrijwilligers op deze wijze 
ingezet. Het werkt eigenlijk heel eenvoudig. 
De deelnemers van zo’n georganiseerd sociaal 
netwerk onderhouden regelmatig contact met 
de persoon in kwestie, zodat vereenzaming 
wordt voorkomen. Zij leven mee in blijde en 
verdrietige dingen. Als zich ontwikkelingen 
voordoen die een professionele aanpak 
vereisen, dan leggen deze vrijwilligers 
contact met de hulpverleners. Deze manier 
van zorgdragen voor elkaar is het waard, om 

binnen onze kerken en gemeenten breder 
bekend gemaakt te worden en om daarvoor zo 
nodig toerusting te bieden. 

Veel kerkelijke gemeenten kampen met een 
‘stuk verlegenheid’. De bereidheid om te 
helpen is er wel, maar hoe pak je het aan? 
Dat is vaak het dilemma. Gemeenteleden, 
diakenen en kerkelijk werkers worstelen 
daarmee. De zorgvragen kunnen zo complex 
zijn, dat een professionele aanpak nodig is. 
Al snel zien vrijwilligers het dan niet meer 
zitten, kijken even weg of haken af. Of ze 
beginnen ergens aan en merken dan dat het 
hun macht te boven gaat. Toch tobben ze 
voort, zonder aan een oplossing te werken. 
Dat is het ene probleem. Het andere is, 
wanneer er professionals zijn gevonden die 
het werk ter hand nemen, dat de vrijwilliger 
het loslaat en alles maar overlaat aan de 
professionele (of de formele) zorg. 

Van Hell wil graag deze twee vormen van 
zorg (formeel en informeel) aan elkaar blijven 
koppelen. Het zou volgens hem mooi zijn 
wanneer de kerkelijke gemeente weer actief 
in de samenleving staat. Onze kantelende 
tijd biedt daar veel mogelijkheden voor. 
Binnen de kerkelijke gemeente zijn veel 
kwetsbare mensen en erbuiten niet minder. 
Daarbij beschikt de gemeente over een groot 
arsenaal aan vrijwilligers. De uitdaging is om 
de dingen zo te organiseren dat de gemeente 
dienstbaar wordt, naar binnen en naar buiten 
gericht. Een prachtige taak voor diaconieën.

Vrijwilligerswerk, 
een gelegenheid voor de kerk
Kerkelijke gemeenten komen voor een steeds grotere uitdaging te 
staan. We verkeren in een transitiefase, waarin de overheid de zorg 
steeds meer overhevelt naar de plaatselijke gemeenten. Met als gevolg 
dat er op lokaal niveau behoefte ontstaat aan een georganiseerd en 
omvangrijk vrijwilligersnetwerk. De kerken kunnen daarin een 
belangrijke rol spelen, maar hoe pakken we dat aan? 

Tekst: Albert van Bragt

Ed van Hell
Directeur Ontmoeting
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Tekst: dr. W. van Vlastuin

Zicht op opleiding en vorming

Inmiddels is het nieuwe academische jaar alweer enkele maanden oud. 
Een mooi moment om elkaar bij te praten over de stand van zaken. 

Bericht uit
Amsterdam
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Onderwijsvisitatie
Het is goed om hier te vermelden dat 
er voor de zomervakantie een visitatie 
van het onderwijs aan de faculteit 
godgeleerdheid heeft plaatsgevonden. 
Professoren van andere universiteiten 
komen dan kijken naar de vakken die 
gegeven worden, de samenhang van de 
vakken, de opbouw van het program-
ma, de manier van tentamineren, het 
bestuur, het beleid, de organisatie, de 
kwaliteit van het onderwijs, enzovoorts. 
Er worden gesprekken gevoerd met 
allerlei commissies aan de faculteit, 
vertegenwoordigers van docenten en 
studenten en er worden diverse steek-
proeven genomen. Al met al was het 
best een spannend gebeuren de eerste 
helft van dit kalenderjaar. Ook al moet 
het definitieve rapport nog worden 
uitgebracht, de eerste uitslagen van 
deze visitatie zijn positief voor onze 
faculteit. Aangezien wij als seminarie 
onderdeel uitmaken van de faculteit, 
geldt dit oordeel ook ons onderwijs. En 
daar zijn we natuurlijk best een beetje 
trots op. 

Een vernieuwd onderwijs-
programma
Aan de VU heeft een herorganisatie 
van het onderwijs plaatsgevonden. Er 
waren in de masterfase van de stu-
die veel te veel varianten, zodat het 
onderwijs over heel kleine groepen 
studenten verdeeld moest worden. 
Mede vanuit het oogpunt van de be-
zuinigingen die hier ook voelbaar zijn, 
is de opzet van het masteronderwijs 
opnieuw doordacht en ook aangepast 
aan de huidige tijd. 
Dit heeft ook consequenties voor het 
seminarie. In de masterfase van de 
studie gaven wij veel meer onderwijs 
dan in de bachelorfase. Met deze mas-
terreorganisatie wordt dit gelijk getrok-
ken, zodat we als seminarie evenveel 
onderwijs geven in de bachelor- als in 
de masterfase van de studie, namelijk 
40% van het totaal. 

Nieuwe docenten
Voor ons seminarie verandert er ook 

iets in de personele situatie. Collega 
Op ’t Hof heeft de pensioengerechtig-
de leeftijd bereikt. Zijn hoogleraartaak 
kan hij vooralsnog blijven uitoefenen, 
maar zijn onderwijstaken naast zijn 
hoogleraarschap (dat onderwijs en on-
derzoek behelst) moest hij teruggeven. 
Vanwege de verschillende specialismen 
daarvan is deze taak in drie gelijke de-
len van 0,1 fte gedeeld. De promoven-
dus van professor Op ’t Hof, dr. J. van 
de Kamp, hoopt het vak ‘vaderlandse 
kerkgeschiedenis voor 1795’ te geven, 
ds. J.L. Schreuders het vak ‘kerkrecht’ 
en dr. B.J. Spruyt het vak ‘vaderlandse 
kerkgeschiedenis na 1795’. Wij heten 
de nieuwe collega’s ook op deze manier 
van harte welkom en we hebben er 
alle vertrouwen in dat de studenten op 
deze manier de beste kwaliteit krijgen 
aangeboden voor de verschillende vak-
ken. 

Een nieuw studiejaar
Er hebben zich voor het eerste jaar 
van de bachelor acht nieuwe studen-
ten ingeschreven. Het minimum was 
ooit vier studenten en het maximum 
veertien studenten. De inschrijvingen 
schommelen dit jaar dus rondom het 
gemiddelde. 
Een getal van acht studenten in een 
collegejaar werkt heel prettig in het 
college geven. U moet zich onze col-
leges dus niet voorstellen als in grote 
collegezalen waar docenten hun ver-
haal afsteken, maar het is beter te ver-
gelijken met een belijdeniscatechisatie 
waar catechisanten zichzelf op voorbe-
reiden en waar de predikant aansluit 
bij de kennis en de inzichten van de 
catechisanten. 
Dit laatste wordt ook vanuit het univer-
sitaire onderwijs bevorderd. Docenten 
die deelgenomen hebben aan de Basis-
cursus Onderwijs (ten onzent collega 
Hoek en ondergetekende), zijn op 
allerlei manieren opgescherpt om geen 
monologen te houden die over de hoof-
den heengaan, of waarvan de kennis 
binnen de kortste keren is verdwenen, 
maar om de collegestof te integreren in 
de bestaande inzichten van de studen-

ten, zodat de collegestof op een diepe-
re manier verwerkt kan worden. Men 
spreekt hier over het ‘actieve leren’.

Tot slot
Als docenten en studenten willen wij 
u van harte bedanken voor alle vormen 
van meeleven. De belangrijkste vorm 
daarvan is het gebed dat onze studen-
ten geoefend worden in de verborgen-
heden van de godzaligheid en door de 
studie de inzichten en vaardigheden 
opdoen om dit op een Bijbelse wijze te 
vertolken, tot heil van de kerk, in het 
bijzonder van de toekomstige generatie. 

In de nieuwsberichten van het 
seminarie stonden we stil bij 

de promotie van collega Hoek. 
We citeren daaruit: 
Vorige week mocht collega Hoek 
zijn proefschrift over Leydecker 
verdedigen. Er kwamen tal van 
boeiende en spannende vragen 
langs, maar ik kreeg de indruk 
dat de promovendus zich goed 
kon verweren en niets terug 
hoefde te nemen van zijn be-
toog. De laudatio die hij van 
co-promotor Van Asselt kreeg, 
loog er dan ook niet om. We fe-
liciteren hem ook op deze wijze 
en zien uit naar het vervolg.

Ds. Hoek | foto RD

Een nieuwe doctor
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‘V
erantwoord vaderschap’ was het thema op de 
landelijke Toogdag 2013 van de Hersteld Her-
vormde Mannenbond. Voorafgaand was er de 
ledenvergadering. Dit artikel is een korte weer-

gave van beide bijeenkomsten op zaterdag 19 oktober jl.

Ledenvergadering
De voorzitter ds. J.C. den Toom opent om 9.30 uur de ver-
gadering met het laten zingen van Ps. 25 vers 8 en 10 en 
gebed. Vervolgens leest hij Joh. 5:30-47. Naar aanleiding van 
vers 39 ‘Onderzoekt de Schriften,  want gij meent in dezelve 
het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getui-
gen.’ mediteert de voorzitter: De aanleiding tot deze woorden 
vinden we in de genezing van een zieke door de Heere Jezus 
op de sabbat. De Heere Jezus antwoordt de boze farizeeën 
dat Zijn Vader ook werkt. De Heere Jezus geeft de farizeeën 
en schriftgeleerden een ernstig verwijt. Zij stonden bekend 
als onderzoekers van Gods Woord. Maar zij veronderstelden 
dat uitwendige kennis genoeg was. Wat een ontzaglijke ver-
gissing! Uitwendig onderzoek is noodzakelijk, want in Gods 
Woord wordt God in Christus geopenbaard. Maar als we 
menen dat dit voldoende is, bedriegen we onszelf voor de 
eeuwigheid. Alleen door een waar geloof gewerkt door de 
Heilige Geest, krijgt het onderzoek van Gods Woord waarde. 
Dan worden wij door de Schrift geleid tot Hem, van Wie 
de Schrift getuigt. Daarom de vraag: met welk doel onder-
zoeken wij Gods Woord? Alleen wanneer het is in een waar 
geloof, komt God aan Zijn eer en worden arme zondaren 
rijkelijk vertroost. Met deze woorden houdt de voorzitter de 
vergadering voor geopend.

De notulen van de ledenvergadering d.d. 27 oktober 2012 
en het algemeen jaarverslag 2012-2013 worden vastgesteld. 
Het verenigingsjaar beslaat de periode 27 oktober 2012 tot 
19 oktober 2013. De kascommissie adviseert het financieel 
jaarverslag 2012 vast te stellen. Op 31 december 2012 is het 
totaal debet € 1.686,44. De Mannenbond heeft als financi-
eel beleid een vaste reserve van € 1.500,- waardoor het eigen 
vermogen op € 186,44 komt. Vervolgens wordt de begroting 
2014 vastgesteld, en daarmee de contributie op  
€ 2,- per lid per jaar.

Het rooster voor het houden van bestuursverkiezingen wordt 
vastgesteld. Afgesproken wordt dat de Mannenbond een 

Waar zijn de 

vaders?

Zicht op de mannenbond

‘eigen’ website gaat opzetten. Om de betrokkenheid met de 
plaatselijke vereniging te versterken gaat de vertegenwoordi-
ger vanuit de classis een verenigingsavond bijwonen. Verder 
gaat gewerkt worden aan ledenwerfmateriaal. Met de Vrou-
wenbond wordt overleg aangegaan, om de mogelijkheden 
van gezamenlijk studiemateriaal te doordenken. Tenslotte 
is afgesproken dat de vergaderstukken voortaan digitaal 
worden verzonden, maar desgewenst per post. Dhr. E. Muis 
(algemeen adjunct) sluit de ledenvergadering met het laten 
zingen van Psalm 42 vers 4 en 5 en gebed.

Toogdag
Ds. J.C. den Toom opent om 11.00 uur de Toogdag met 
het laten zingen van Psalm 122 vers 1 en 2 en gebed. Een 
bijzonder woord van welkom richt de voorzitter aan de ver-
tegenwoordigers van: de Mannenbond van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk; de Bond van Mannenverenigingen van 
de Gereformeerde Gemeenten; de Nederlandse Hervormde 
Mannenbond op Gereformeerde Grondslag; de Hersteld 
Hervormde Vrouwenbond en het breed moderamen van de 
Hersteld Hervormde Kerk. Ter inleiding leest de voorzitter 
Ef. 5:22 – 6:9.

Tekst: K. van den Herik

Zijn de kinderen aan vader toebe-
trouwd en aan God toevertrouwd? 
Hebben de kinderen de werking van 
Gods genade in het leven van hun 
vader gezien? Dit maakt hem geen 
wereldvreemd mens, maar een mens 
met een hart voor de jongeren, zijn 
toebetrouwde kinderen. 

‘Met welk doel onderzoeken 
wij Gods Woord?’

Foto: Reformatorisch Dagblad
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Referaat ‘Vaderschap?’ 
door ds. H. Zweistra

Het vaderschap is een taak die eindigt als de vader de 
laatste adem uitblaast. Kinderen zijn geleende panden 

met een ziel voor de eeuwigheid. Een wezenlijke vraag is hoe 
ouders aan de opvoeding zijn begonnen. Zijn het kinderen 
die vanaf de baarmoeder op de Heere zijn geworpen? Als 
een man en een vrouw trouwen, komen er twee culturen 
bij elkaar. Bij de een was de godsdienst vorm, bij de ander 
mocht er sprake zijn van geestelijk leven. Hebben de man en 
de vrouw elkaar biddend gevonden? Liefde is het cement in 
een relatie, maar liefde dekt niet alle dingen. Vechten ouders 
om de minste te mogen zijn? Het vaderschap wordt gevormd 
door vrouw, kinderen en kleinkinderen. De man is het hoofd 
van het gezin en draagt de drie ambten door te dienen, te 
onderwijzen en te regeren. Zien de kinderen de gevouwen 
handen van hun vader? Is hij een gezagsdrager of is hij een 
dictator uit angst? Zijn de kinderen aan vader toebetrouwd 
en aan God toevertrouwd? Hebben de kinderen de werking 
van Gods genade in het leven van hun vader gezien? Dit 
maakt hem geen wereldvreemd mens, maar een mens met 
een hart voor de jongeren, zijn toebetrouwde kinderen. De 
wezenlijke vraag is of de vader zelf voor de Heere in het stof 
is gekomen. Als het goed is weerspiegelt de vader iets van de 
Heere Jezus, Die met innerlijke ontferming bewogen was. 
Waarom stond de vader uit Lukas 15 op de uitkijk naar zijn 
weggelopen zoon? Het was zijn eigen vlees en bloed! Laten 
de gevouwen handen toch niet gemist worden, ook niet als 
het kind andere wegen gaat. Laat dan het gebed zijn: ‘Neig 
zijn of haar hart tot de vreze van Uw naam!’ Voor al uw kin-
deren en kleinkinderen! 
Ds. Zweistra besluit zijn referaat met het laten zingen van 
Psalm 119 vers 5 en 7. Nadat de schriftelijke vragen zijn 
beantwoord, sluit ds. Zweistra de Toogdag met het laten 
zingen van Psalm 87 vers 1, 4 en 5 en gebed. Volgend jaar 
wordt zowel de ledenvergadering als de Toogdag D.V. ge-
houden op zaterdag 18 oktober 2014

Referaat ‘Waar zijn de vaders?’ 
door ds. R. van de Kamp

De vraag ‘waar zijn de vaders?’ is een noodkreet. Er zou 
ook gevraagd kunnen worden:  waar zijn de ambtsdra-

gers en de gezagsdragers? Wij verkeren niet alleen in een 
economische crisis maar met name in een gezagscrisis. De 
traditie, waar ons voorgeslacht over nagedacht en vanuit 
geleefd heeft, staat ter discussie. Heeft Gods Woord afge-
daan onder onze jongeren, of zijn wij niet meer in staat de 
vertaalslag vanuit Gods Woord te maken naar onze jonge-
ren en de praktijk van ons dagelijks leven? Vanaf de 20e 
eeuw zien we een rode draad door de geschiedenis lopen, 
het gezag neemt af. Er is een groot gebrek aan identifica-
tiefiguren. Jongeren nemen geen voorbeeld aan hun ou-
ders, maar ouders proberen te lijken op hun jongeren. Een 
voorbeeld: Moeders kleden zich als hun dochters, vaders 
proberen hun zoons sportief te evenaren! Ouders doen 
alles om zich aan te passen, ze luisteren naar jongeren uit 
angst ze kwijt te raken. Tussen haakjes: We moeten wel 
luisteren naar onze jongeren, maar niet alles doen wat ze 
zeggen. Maar zijn onze gezinnen nog een veilige thuisha-
ven voor onze jongeren? Of hebben wij dit uitbesteed aan 
de scholen, de kerk of het verenigingsleven? Maar vragen 
ouders nog aan hun kinderen of het recht ligt tussen God 
en hun ziel? Hoe nu verder? Er is al teveel gediscussieerd 
over regels, er zijn al teveel compromissen gesloten. Ware 
bekering is nodig! Onze afgoden van materialisme, wereld-
gelijkvormigheid, mode, moderne media, individualisme, 
eer en status moeten worden verbrand. Is er verwachting? 
Op grond van Gods trouw is er verwachting, ook voor onze 
jongeren. 
Nadat ds. Van de Kamp zijn referaat heeft uitgesproken, 
besluit hij de morgenbijeenkomst met het laten zingen van 
Psalm 103 vers 4 en 9 en gebed. Na de lunchpauze opent 
ds. Den Toom de middagbijeenkomst met het laten zingen 
van de Tien Geboden des Heeren de verzen 1, 2, 6 en 9 en 
gebed. Ter inleiding leest hij Job 1:26-40.

Mannenbroeders, het vergaderseizoen 2013-2014 
is inmiddels gestart. Gezien de zorgelijke kerkelij-

ke en maatschappelijke ontwikkelingen, past ons niets 
anders dan stille verwondering en dankbaarheid dat dit 
werk toch doorgang mag vinden. Maar de grote vraag is:  
zijn wij als vereniging een middel geweest om de een-
heid der gemeente te bevorderen? Zijn wij als mannen 
identificatiefiguren voor de jongeren in onze kerkelijke 
gemeente? Zijn we gasten en vreemdelingen op aarde? 
Achten wij de versmaadheid van Christus meerdere 
rijkdom dan het ‘goede’ van deze wereld? ‘Door het ge-
loof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd 

een zoon van Farao’s dochter genoemd te worden; Ver-
kiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld 
te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te 
hebben; Achtende de versmaadheid van Christus meer-
deren rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte; want 
hij zag op de vergelding des loons.’ Vergelding van het 
loon houdt in dat God Zijn kinderen uit genade vorstelijk 
beloont met het eeuwige leven, waaronder het herstel 
van hemel en aarde valt. ‘En ik zag een nieuwen hemel 
en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste 
aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.’ Die 
heimwee hebben, komen Thuis.

Ter overdenking

‘Met welk doel onderzoeken 
wij Gods Woord?’
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Verslag 
Bondsdag

I
n de grote zaal van de Bethelkerk 
verwelkomt mw. A. Rijken-Ubak, 
2e presidente, om negen uur alle 
medewerkers van deze dag. Ze 

vraagt de Heere om een zegen en leest 
Jesaja 43:8-21. 
Mw. N. Schalkoort-Zijderveld, 1e pre-
sidente, heet alle aanwezigen hartelijk 
welkom op deze 5e Bondsdag met als 
thema: ‘Gij zult Mijn getuigen zijn’. 
Een speciaal woord van welkom is er 
voor de beide predikanten die het the-
ma deze dag zullen inleiden. Dit zijn 
ds. J.A. Kloosterman uit Ridderkerk en 
ds. J. Joppe uit Woudenberg.
Daarna worden de afgevaardigden van 
de verschillende vrouwenbonden en 
commissies, alsook van het moderamen 
van de generale synode welkom gehe-
ten. Tot slot een hartelijk welkom voor 
twee nieuwe verenigingen die zich na 
de vorige Bondsdag hebben aangeslo-
ten. Dit zijn Abigaïl uit Hasselt-Rou-
veen-Zwolle en de vrouwenvereniging 
uit Barendrecht.
Mw. Schalkoort leest twee brieven voor 
die ontvangen zijn van de zendingswer-
kers uit Malawi en Suriname. Daaruit 
spreekt hartelijke verbondenheid met 
de vrouwen in Nederland.
Ds. Kloosterman leest Handelingen  
1:1-8 en gaat ons voor in gebed.
Hij begint zijn referaat met een ge-

Verslag van de Bondsdag gehouden op 3 oktober 2013 
in de Bethelkerk te Lunteren

C.B. Hovestad-Stoffer

Zicht op de vrouwenbond

schiedenis uit de oudheid. Polycarpus 
werd op een kar naar de arena gereden 
en onderweg door zijn beulen verzocht. 
Ze probeerden hem te bewegen om 
de Heere te verloochenen. Maar Poly-
carpus antwoordde: zou ik die Heere 
die ik 86 jaar gediend heb en Die mij 
nog nooit kwaad heeft gedaan nu dan 
vervloeken? Doe met mij wat u doen 
moet. Een diep getuigenis!
Wie van ons is een getuige? Het lijkt zo 
gemakkelijk, getuige zijn. Zo wordt het 
soms wel voorgesteld. Maar dat is het 
niet! Denk maar aan Polycarpus!
We hebben Handelingen gelezen. De 
christenen worden vervolgd en daar-
door verspreid en dan gaan ze Gods 
Woord verkondigen. Dat heeft rijke 
vruchten voortgebracht. Het gevolg van 
de vervolging. Getuigen zijn is nauw 
verbonden met de prediking van het 
Heilig Evangelie.
Weer de vraag: Wie van ons is een 
getuige? Iemand wordt een getuige en 
zal een getuige zijn die de feiten van 
het heil heeft gezien met de ogen van 
het geloof. Anders kunnen we geen 
goed getuige zijn. Als we Hem hebben 
gezien bij Zijn geboorte, bij Zijn lijden, 
sterven en opstanding, dan kunnen 
we moeilijk zwijgen. Dan gaan we het 
vertellen aan mensen om ons heen die 
ook op weg zijn naar de eeuwigheid. 

Bij het lezen in de vier Evangeliën 
komen we uit bij het recht. Pilatus en 
Herodes  hebben tegen de Heere recht 
gesproken. Een getuige is iemand die 
erbij betrokken is geweest, die iets 
gezien heeft.
De aanhangers van Jezus wordt een 
getuigenis afgenomen. Denk maar aan 
Petrus en Johannes voor het Sanhe-
drin. Ze moeten getuigen. Ze worden 
aangeklaagd. 
Wie van ons is een getuige? Getuigen 
geeft ook  tegenstand. Dat kan komen 
van buiten de kerk, maar ook van bin-
nenuit. Je familie of nog dichterbij, je 
gezin. Maar toch geldt: Gij zult Mijn 
getuigen zijn. Wij kunnen getuigen, 
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Van de redactie
A. Rijken-Ubak

In deze bijdrage kunt u onder 
andere een verslag van onze 5e 

Bondsdag lezen, met als thema: ‘Gij 
zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruza-
lem, als in geheel Judéa en Samaría, 
en tot aan het uiterste der aarde’ 
(Hand.1:8b).  
Een opdracht aan de discipelen op 
Hemelvaartsdag gegeven en in hen 
aan Zijn kerk. 

De Heere geve dat onderstaande 
woorden waarheid zijn of wor-

den in ons leven:
‘Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt 
de HEERE, en Mijn knecht, dien Ik 
uitverkoren heb; opdat gij het weet 
en Mij gelooft en verstaat, dat Ik 
Dezelfde ben, dat vóór Mij geen God 
geformeerd is, en na Mij geen zijn 
zal’ (Jes.43:10).

De Heere gedenke ook de vervolg-
de kerk in alle omstandigheden 

van hun leven.

Hij zij hen tot een Toevlucht en 
Sterkte. Dan zullen voor hen de 

woorden uit Jesaja 43:19b gelden: ‘Ik 
zal in de woestijn een weg leggen en 
rivieren in de wildernis.’

Dan zal Hij Zijn kerk wonderlijk 
verlossen en bewaren, gelijk Hij 

eertijds Zijn volk door de woestijn 
heeft gevoerd en het uit een steen-
rots water te drinken heeft gegeven.

Voor alle data geldt: Deo Volente.

maar niet overtuigen. Dat is Gods 
werk maar God kan ons als gelovige 
wel gebruiken in Zijn dienst, thuis 
of op het werk of waar dan ook. God 
roept op tot getuigen.
Maar als we dat getuigen missen 
komt dat omdat we geen levende 
verbondenheid met Christus ken-
nen? Leg het dan neer voor Gods 
Aangezicht. Vraag om hulp bij Hem. 
Wie van ons is een getuige? Zij dan 
nu, die verstrooid waren gingen 
het land door en verkondigden het 
Woord.
Wouter Schalkoort en Ton Burgering 
spelen op orgel en piano het lied 
‘Door de nacht van smart en zorgen’ 
en ‘Alle roem is uitgesloten’. 
Na de mededelingen van mw. 
Rijken, sluit ds. Kloosterman de 
morgenvergadering met dankgebed 
en vraagt om een zegen voor de 
maaltijd. 
In de pauze is er de ontmoeting 
met elkaar en kan men een bezoek 

brengen aan de grote tent met de 
vele verkooptafels. De opbrengst 
van deze verkoop is voor het project 
van de HHV: het Bijbelhuis in Den 
Helder.
Na de pauze vervolgen we ons 
programma. Na zingen, gebed en 
schriftlezing door ds. Joppe wordt 
er een collecte gehouden voor het 
project van de HHV ‘Het Bijbelhuis 
in Den Helder’. 
Ds. Joppe heeft zijn referaat in drie 
punten verdeeld:
1.  Waar we moeten getuigen. 
2.  Hoe we moeten getuigen. 
3.  Waartoe – met welk doel we 

moeten getuigen. 
Vanmiddag spitsen we ‘het getuigen 
zijn’ toe op de praktijk van iedere 
dag, het leven van elke dag. 
Een vrijwilligster schenkt koffie in 
een zorginstelling. Men vraagt wie 
dit eigenlijk is, want men merkt dat 
ze christen is. Niet uit haar gepraat, 
maar uit haar handelen.

‘Iemand wordt een 
getuige en zal een 
getuige zijn die de 
feiten van het heil 
heeft gezien met 
de ogen van het 
geloof.’
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Met het oog op hun eeuwig behoud. 
Omdat je ze niet over hebt voor de hel. 
Zodat ook degenen om ons heen Chris-
tus mogen leren kennen en Zijn naam 
mogen gaan leren eren. Uit onszelf kan 
dat niet, daarom hebben we de Heilige 
Geest nodig. Om getuigen te worden 
en te blijven. Jezus Christus heeft al-
les verworven, zodat wij zo’n getuige 
kunnen zijn of worden. Juist als je geen 
woorden hebt om te spreken wil Hij ze 
geven om zo goed te spreken van Hem. 
Want Hij is het waard om geloofd en 
gediend te worden.
Bent u een getuige?!
We luisteren voor de tweede keer naar 
Wouter en Ton. Ze spelen: ‘God roept 
ons broeders tot de daad’ en ‘Door de 
wereld gaat een Woord’. 
Ds. Kloosterman en ds. Joppe beant-
woorden de vragen die naar aanleiding 
van de beide referaten gesteld worden. 
Evangelist W.J. Korving leest  
2 Korinthe 10:13-18. Daarna vertelt 

Het hoeft niet altijd ver weg te zijn, 
maar het kan ook heel dichtbij. Dat is 
moeilijk, bij mensen die je goed kent. 
En om dan te spreken over het belang-
rijkste in je leven. Het is makkelijker 
bij mensen die je niet kent. Maar de 
discipelen beginnen ook te Jeruzalem. 
In een vijandige omgeving. En dan 
door naar Judea, Samaria en tot aan 
het uiterste einde der aarde.
Hoe hebben we te getuigen, op welke 
wijze?
Als het over getuigen gaat dan denken 
we vooral aan woorden. Tegen onze 
buren? Of zien ze u naar de kerk gaan 
maar meer niet? Of vindt u het niet erg 
dat ze straks verloren gaan? Als je be-
seft wie jezelf bent en hoe God je heeft 
opgezocht, dan wil je dat toch ook voor 
een ander, je wordt gunnend. 
Maar ook getuigen met onze daden. 
Onze levenswandel.
We zouden deze lezing ook de titel 
kunnen geven: dienend getuigen. Of 
getuigend dienen! 
Misschien zijn die daden van ons wel 
veel belangrijker dan onze woorden.
Je kunt niet altijd ‘preken’. Dat kan 
afstoten, maar je kunt ook getuigen 
door iets voor een ander te betekenen: 
een hulpvaardige houding kan getuigen 
waarom je dit doet. Onze levenswan-
del moet een evangelisatiemiddel zijn. 
Er wordt op ons christenen gelet. Als 
je beweerd dat het geloof in Christus 
het rijkste is wat er bestaat, maar nie-
mand merkt het aan je, dan zouden er 
mensen verloren kunnen gaan omdat 
onze wandel niet oprecht is. Voor de 
moderne mens van deze tijd is de enige 
Bijbel die ze hebben het leven van een 
christen.
Waartoe, met welk doel moeten we 
getuigen?

‘Want Hij is het 
waard om geloofd 
en gediend te 
worden.’
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hij over het werk van het Bijbelhuis in 
Den Helder. Er is o.a. een Bijbelstudie-
groep en een kinderclub. Ook hier gaat 
de Heere door met Zijn werk: er komen 
mensen tot geloof en bekering. Hij is 
erg blij met het project dat de Vrou-
wenbond vandaag officieel start, want 
het werk is veel en de kosten zijn ook 
hoog. Getuigen zijn ook in het hoge 
noorden van ons land.
Mw. Schalkoort bedankt alle medewer-
kers aan deze dag en in het bijzonder 
het kostersechtpaar Rijswijk met hun 
helpers en de mannenbroeders uit 
Lunteren. Zonder al deze hulp zouden 
we geen Bondsdag kunnen houden. 
Maar het belangrijkste van deze dag is 
de boodschap die we gehoord hebben: 
Gij zult Mijn getuigen zijn. Hoe is dat 
in ons leven? Ze wenst alle verenigingen 
en de Regionale Verbanden Gods zegen 
en wenst ons een goede thuisreis. Na 
het zingen van Psalm 108 vers 2 sluit 
ds. Joppe deze dag met dankgebed. 

Opbrengst
De opbrengst van de morgen- 
collecte voor de onkosten is 

€ 2.925,16.

De opbrengst van de collecte 
voor het Bijbelhuis is 

€ 3.068,77.

De opbrengst van de verkoop- 

tafels is € 761,15
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De dames Versteeg en Florijn zijn beide lid van vrou-
wenvereniging ‘Wees een zegen’ uit Zwartebroek/
Terschuur.
Op de vraag wat ze van deze morgen en van het on-
derwerp vinden antwoorden ze: Alle jaren komen we 
naar de Bondsdag toe en vinden ook deze dag net als 
voorgaande jaren geweldig fijn. 
Gij zult Mijn Getuigen zijn: Evangeliseren, getuigen, 
wat komen wij hier veel aan tekort.
Deze dames zijn naar Den Helder geweest om te 
evangeliseren. Erg bijzonder is het om te vertellen 
over de Heere Jezus. De reacties die je krijgt zijn 
heel verschillend, sommige willen er niets van weten 
en met andere heb je soms zomaar een fijn gesprek.

Aan het einde van de dag vragen we hetzelfde aan 
enkele dames van vrouwenvereniging ‘Debora’ uit 
Kesteren, met 36 leden.
Ze vonden het erg aansprekend en beschamend, 
bijzonder leerzaam en een ieder kreeg veel huiswerk 
mee naar huis. De referaten waren erg duidelijk. Het 
belangrijkste is om te getuigen, maar als we niet uit 
ervaring spreken (getuigen) wordt dat door de aange-
sprokene gevoeld. We moeten zelf ‘getuigenis’ zijn.
Waar is de grens en hoe ver moet je doorgaan als de 
muur te dik en te groot is? Dan kun je beter overgaan 
in bidden. Dus niet meer met  die persoon spreken, 
maar voor hem of haar bidden.

Als laatste stellen we deze vraag aan mw. De Fij-
ter van vrouwenvereniging  ‘Dorcas’ uit ’s-Grevel-
duin-Capelle. Verschillende leden van die vereniging 
zijn met een bus uit de regio Zuid-Oost naar Lunte-
ren gekomen, wat heel gezellig is.
De referaten waren geweldig interessant, we hebben 
heel veel leerstof mee naar huis gekregen.
‘Getuigen zijn’, wat doen wij ermee? Kan een ander 
aan onze levensstijl iets merken?
Werkt het uit tot zaligheid? Maken wij de ander ja-
loers op ons?
We moeten zelf dicht bij de Heere leven en de heils-
feiten doorgeven. Het moet uit ons komen wat de 
Heere in ons hart en leven heeft gewerkt.

Mw. J. Kuijntjes-van Wijnen vroeg een aantal dames naar hun 
ervaringen op deze Bondsdag

Ervaringen Bondsdag

Mevrouw Versteeg en mevrouw Florijn

Vrouwenvereniging ‘Debora’ uit Kesteren

Mevrouw De Fijter
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20 februari
Haaften/Waardenburg: 
Regioavond Zuid-Oost
Spreker: ds. M. van Sligtenhorst
Onderwerp: het nieuwe 
Bijbelstudieboekje voor het seizoen 
2014-2015

20 maart
Ouddorp: Regioavond Zuid-West 
Spreker:  Ds. L.W.Ch. Ruijgrok
Onderwerp: Het leven van de 
Heere Jezus Christus

25 maart
Ridderkerk: Landelijke 
Toerustingsdag voor alle leden
Spreker: ds. G. Hendriks
Onderwerp: Evangelisch of 
Reformatorisch?

27 maart
Elspeet: Landelijke 
Toerustingsdag voor alle leden
Spreker: ds. G. Hendriks
Onderwerp: Evangelisch of 
Reformatorisch?

9 april
Achterberg: Voorjaarsvergadering 
Regio Midden/Oost
Spreker: Ds. W.J. van den Brink

24 april
Lunteren: huishoudelijke 
vergadering

Op alle bijeenkomsten zijn onze 
bekende fotokaarten te koop!

Agenda

Kopij voor het volgende blad 
en voor de website kunt u voor 
6 januari 2014 e-mailen naar: 
a.rijken-ubak@solcon.nl

Van de bestuurstafel
N. Schalkoort-Zijderveld

We mogen terugzien op een ge-
zegende Bondsdag die gehou-

den werd op 3 oktober in de Bethel-
kerk in Lunteren.

Met velen uit het hele land wa-
ren we samen om te luisteren 

naar het onderwijs vanuit de Bijbel. 
Te zijn als een Maria aan de voeten 
van de Heere Jezus om te horen naar 
de woorden van het eeuwige leven. 
Dat wil het doel zijn van onze vereni-
gingen.

Het thema van deze dag was: ‘Gij 
zult Mijn getuigen zijn’. Het 

werd belicht vanuit de Schrift en toe-
gepast op het leven van elke dag.

Ook het nieuwe project ’Bijbel-
huis in Den Helder’ is gestart. 

Wij hopen dat onze vindingrijke 
leden ook nu weer middelen zullen 
bedenken om dit werk financieel te 
ondersteunen. Het gebed blijft het 
belangrijkst ook voor dit stukje werk 
in Gods koninkrijk. 

Wanneer u dit leest zijn wij in 
de Adventstijd gekomen. De 

periode waarin wij stil mogen staan 
bij het wondere feit dat de Heere ge-
dacht heeft aan Zijn trouwverbond 
en daarom in de tijd Zijn Zoon heeft 
uitgezonden in een wereld waarin 
er niemand is die naar God vraagt. 
Maar de Heere vraagt naar ons. Gro-
te blijdschap die al de volken wezen 
zal! 

Wij wensen u gezegende kerstdagen 
en een heilrijk 2014 toe.
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Red een mensenleven!
Geef uit dankbaarheid! 

Voor behandeling in het ziekenhuis zijn mensen 
in bergdorpen afhankelijk van MAF.
Voor 150 euro vliegt MAF 1 patiënt naar 
het ziekenhuis.

Dokter Foster wil twee klinieken per dag 
bereiken met het MAF vliegtuig.
Voor 35 euro kan dokter Foster 35 kilo 
medicijnen meenemen.

www.maf.nl/geef

Elke vijf minuten stijgt ergens ter wereld een 
MAF vliegtuig op.
Voor 15 euro kan MAF 3 minuten vliegen.

€15

Voor behandeling in het ziekenhuis zijn mensen 
in bergdorpen afhankelijk van MAF.
Voor 150 euro vliegt MAF 1 patiënt naar 
het ziekenhuis.

www.maf.nl/geef

€150

Dokter Foster wil twee klinieken per dag 
bereiken met het MAF vliegtuig.
Voor 35 euro kan dokter Foster 35 kilo 
medicijnen meenemen.

€35

MAF vliegt voor
Gezondheidszorg in arme landen

advertentie

Ik woon in een 
lekke laadbak

Weduwe Wenera, Georgië 
www.winterhulp.nl/wenera 

Geef op banknr. 16.10.04.555
o.v.v. Winterhulp

lp
wordt u haar

?

 Hogedijkseweg 18 - 4041 AW - Kesteren - T: (0488)-48 43 50 - F: (0488)-48 49 24
                        info@medicalllifesupport.nl - www.medicalllifesupport.nl

AED • EHBO/BHV/CCV Opleidingen • EH/BHV artikelen • Verbandkofferservice

Medicall Life Support

Nu als complete set:  € 1.595,-- 
excl. btw (€ 1690,70 incl. btw)

Defibtech Lifeline 
AED set

+ Safeset 
+ elektroden 
+ wandkast 
+ ophangbeugel, 
samen € 1.920,--

2002 ~ 2012  al 10 jaar uw partner in Hulpverlening

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, schrijf u in voor de nieuwsbrief op onze website

Centrum voor:
     *  Reanimatie en AED opleiding
     *  BHV-EHBO + Eerste Hulp aan kinderen 
     *  CCV certificering
     *  Maatwerk trainingen voor Kerken
     *  Herhalingstrainingen 

Verhuizen? Kies voor de erkende vakspecialisten 
van R. Vlot & Zn. of Kattenberg. Voor particulieren, 
bedrijven, scholen en (zorg)instellingen;  
wij kunnen u compleet zorgeloos verhuizen!

Vlot en Kattenberg. 
Specialisten van huis uit.

R. Vlot & Zn. Verhuizingen
0184 - 61 61 66
www.rvlot.nl

Verhuizers 
met mééR inhoud

Kattenberg Verhuizingen
033 - 465 67 75
www.kattenberg.nl

R. Vlot & Zn Verhuizingen
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advertentie

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.
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“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.

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)
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Zicht op evangelisatie
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H 
et inloophuis aan de Gouw-
straat is een project van de 
classis Rotterdam van de 
gereformeerde gemeenten.  

Haar man dhr. K. Bel is onder andere 
coördinator van dit project.  Achteraf 
blijkt dat er ook in Hersteld Hervormde 
gemeenten ervaring is met inloopmaal-
tijden. In dat geval komen we graag met 
u in contact, zodat we de kennis en 
ervaring hiermee met elkaar kunnen de-
len. Een van de activiteiten die vanuit 
het inloophuis worden georganiseerd is 
de inloopmaaltijd op vrijdagavond. Dan 
komen er wel 80 mensen eten. Men 
moet zich wel van tevoren opgeven en 
ook vooraf betalen. Het is geen hoog 
bedrag. Toch komt het wel eens voor 
dat dit, voor bijvoorbeeld een alleen-
staande moeder met kinderen, toch nog 
teveel is. Bij schrijnende gevallen kan 
er altijd wel wat geregeld worden, zodat 
men toch mee kan eten. ‘Want’, vertelt 
mevrouw Bel, ‘er komen mensen waar-
voor dit soms de enige warme maaltijd 
is die ze in een week eten. Sommige 
mensen komen er gewoon niet toe 
om zelf eten te koken. Ook komen er 
veel mensen die erg eenzaam zijn. Een 
straatwerker sprak eens een eenzame 
man op straat die heel depressief was. 
Hij nodigde hem uit. Later vertelde 

Inloopmaaltijden 
en vrouwen-
ochtenden

Een van de manieren om het evangelie bij de mensen te brengen is via 
inloopmaaltijden. We spraken hierover met mevr. W. Bel al jarenlang 
actief in het inloophuis aan de Gouwstraat in de Rotterdamse wijk 
Charlois.

 ‘Er komen mensen 
waarvoor dit soms 
de enige warme 
maaltijd is die ze in 
een week eten.’

deze man dat  hij op dat moment juist 
van plan was een einde aan zijn leven te 
maken. Nu mag hij een trouwe bezoe-
ker zijn van de inloopmaaltijden en hij 
bezoekt het inloophuis ook op andere 
momenten. En na het dagelijks voedsel 
mag bij deze maaltijden ook het evan-
gelie klinken. Nadat de mensen soep 
hebben gekregen met verse groenten en 
het hoofdgerecht is gebruikt, worden de 
Bijbels uitgedeeld. Iedereen krijgt een 
Bijbel. Voor de mensen die wat minder 
goed kunnen zien zijn er groot-letter 
Bijbels en ook leesbrillen beschikbaar.  
Wanneer iedereen een Bijbel heeft 
wordt er een gedeelte gelezen. Om het 
Bijbelgedeelte op te zoeken wordt de 
pagina genoemd en aangegeven dat 
men begint met lezen bij de grote 6 
(bijvoorbeeld als het lezen bij hoofd- 
stuk 6 begint) Dit omdat mensen 
meestal niet thuis zijn in de Bijbel en 
de indeling van de Bijbel niet kennen, 
en dus ook de Bijbelboeken niet kun-
nen vinden. Vervolgens wordt er nog 
een korte uitleg over gegeven. Daarna 
wordt het toetje geserveerd. In het be-
gin las men na het toetje uit de Bijbel, 
maar sommige mensen hadden dan 
geen geduld en vertrokken dan na het 
toetje. Nu blijft iedereen tot na het 
toetje en het dankgebed.’ 

Wekelijks wordt er ook een vrouwen-
ochtend of een themaochtend gehou-
den. Op een vrouwenochtend kan 
men wat creatiefs doen. Er staan ook 
vijf naaimachines, waar mensen op 
kunnen naaien. Mensen kunnen daar 
ook op naaien.  Er zijn vrijwilligers die 
hen daarbij kunnen helpen. Ook op 
deze ochtenden mag er ruimte zijn om 
het Woord van God door te geven. ‘We 
kunnen de mensen niet bekeren’, ver-
telt mevrouw Bel. ‘Dat is Gods werk. 
Maar we mogen wel zaaien. Dat is zelfs 
onze opdracht. En de Heere wil dit 
werk nog zegenen.’ Een van de bezoek-
sters vertelde eens dat nu ze hier regel-
matig komt, haar leven zo veranderd is, 
vroeger kwam ze de deur bijna niet uit 
en was ze erg eenzaam. Er was nooit 
gezelligheid om haar heen. Nu is het zo 
anders geworden. Zo mag de verkon-
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advertentie

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

Uitgeverij Om Sions Wil  |  GOUDA  |  Tel. 0182 - 53 21 58  |  Bekijk de catalogus via www.omsionswil.nl

Pastoraal gezinsmagazine  | 77e Jaargang | 4 oktober 2013 | nummer 20

“Laat vaders en moeders vertellende ouders zijn”drs. R.A. van der Garde

Om Sions WilVerbonden in Belijden

 Gods onbegrijpelijke besluiten  Tot kruisdragen geroepen 

 Vrouw naar Gods beeld  Belijdenis doen  Geen plaats 

 Jouw kijk op Facebook  Onderscheiden uitdeling
Gezinsblad voor kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en ouderen

Interkerkelijke, pastorale inhoud  -  Vriendelijke prijs  -  Tweewekelijks bij u thuis

Probeer nu 6 nummers voor  € 9,95 via www.omsionswil.nl

Om Sions Wil
is VERNIEUWD!
Nu volledig in

KLEUR!

Van Alpha tot Omega
Bijbels dagboek voor 
het hele gezin
Behandelt de Bijbel 
hoofdstuk voor hoofdstuk 
Ds. M. van Reenen
ISBN 978-94-91586-30-9

NIEUW

Een beschermend 
schild
Over liefde en 
het zevende gebod
Ds. W. Pieters
ISBN 978-94-91586-22-4

Is kerkelijke 
verdeeldheid 
zonde?
J.J. Rietveld
ISBN 978-94-91586-27-9

€12,95 €8,50

De liefde is...
Voor jongeren 
over 1 Kor. 13
Ds. H. Zweistra
ISBN 978-94-91586-06-4

€12,95

NIEUWE BOEKEN 2013
Alle nieuwe boeken 

vindt u in onze catalogus!

€13,50

‘Het draait allemaal om de vraag: “Zijt ookgij bereid?”’
ds. K. Visser

Pastoraal gezinsmagazine  | 77e Jaargang | 18 oktober 2013 | nummer 21Om Sions WilVerbonden in Belijden

 Een heerlijke Reformatieschat  De ‘medische weg’ van Matth. 18

 Gezegende medicijnen  Mug  Jouw kerk... de enige goede? 

 Hebzucht: een wortel van alle kwaad  Yolo  Zingen

131025 Advertentie Ledeninformatieblad 175x125 fc.indd   1 25-10-2013   10:29:19
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diging van het evangelie gepaard gaan 
met zorg en aandacht, zoals ook Chris-
tus het evangelie verkondigde maar ook 
oog had voor de zieken en verstotenen 
om Hem heen.

Er zijn ook ochtenden waarbij wordt 
stil gestaan bij een bepaald thema. 

Er is door de commissie evangelisatie in de 
achterliggende tijd een grote hoeveelheid 

nieuw evangelisatiemateriaal uitgebracht. 
Zoals nieuwe folders voor verschillende doel-
groepen en ook beloningsmateriaal, dat ge-
bruikt kan worden bij kinderclubs. Hiervan is 
een catalogus beschikbaar. 

De soorten folders en materialen die voor 
evangelisatie gebruikt kunnen worden, zijn te 
onderscheiden in:
• Algemene folders
• Folders over de heilsfeiten
• Themafolders
• Profetische folders
• Doelgroepfolders 
• Uitnodigingsfolders

Hoe en wanneer deze folders gebruikt kunnen 
worden, is beschreven in een brochure geti-
teld ‘Effectief evangeliseren’. Deze brochure 
en ook de hierboven genoemde catalogus of 
de diverse folders zijn verkrijgbaar via depot.

evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl  of 
middels een telefoontje naar het kerkelijk 
bureau in Veenendaal (0318-505541). Ook 
kunt u de website www.evangelisatiehhk.nl 
bezoeken voor meer informatie. We hopen de 
komende afleveringen over de diverse folders 
uit deze brochure te publiceren. Deze keer de 
algemene folder:

Algemene folder
Met een algemene folder probeert men op 
een eenvoudige wijze de meest elementaire 
principes van het geloof over te dragen met de 
mogelijkheid om naar aanleiding van de folder 
contact met de afzender op te nemen. Deze 
contactmogelijkheid moet dan ook duidelijk 
worden weergegeven op de folder. Tevens 
is het mogelijk om een aanbod te doen voor 
een gratis Bijbel(boek). Als er reacties op de 
folders komen, moeten die op korte termijn 
door een ‘geschikt’ persoon worden afgehan-
deld. Een persoonlijk bezoek heeft altijd de 
voorkeur. 

Nieuwe materialen

Bijvoorbeeld over eenzaamheid, ziekte 
of occultisme. Of waarbij stil gestaan 
wordt bij een bepaald Bijbelgedeelte. 
Mevrouw Bel vertelt: ‘Bij moslimvrou-
wen komt het wel eens voor dat ze heel 
bang zijn herkend te worden vanaf de 
straat. Het is goed daar oog voor te 
hebben.  Gelukkig mogen we ook deze 

mensen vertellen van het evangelie. 
En we hebben gemerkt dat de Heere 
daar ook Zijn zegen aan wil verbinden. 
Onder de trouwe bezoekers zijn ook 
mensen die uit de islam afkomstig zijn. 
Soms worden zij echter verstoten door 
hun familie. Dat is niet eenvoudig. 
Gelukkig mogen hier dan mensen zijn 
die om haar heen staan. Met wie ze 
hun geloof kunnen delen. Ook komt 
het voor dat mensen met tegenwerpin-
gen komen over bijvoorbeeld David die 
toch een kind van God was maar die 
wel overspel pleegde en de man van 
Bathseba doodde of Salomo, die zoveel 
vrouwen had. Dan mogen we in alle 
eenvoud zeggen dat een kind van God 
ook zondigt, maar daar geen vrede mee 
heeft. We mogen met hen dan Psalm 51 
lezen. Ook mogen we dan getuigen dat 
we een genadig God hebben. En ook 
wij staan niet boven onze volksgenoten 
die zich in het geheel niet om Gods 
Woord bekommeren.’
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Tekst: Dr. W. van Vlastuin  

Conferentie
studerenden

Zicht op kerkelijk bureau

‘Ze doen hun best om de aardse 
omstandigheden te verbeteren, 
om onrecht te weren, om goede 
technische ontwikkelingen te 
steunen, maar ze leven uit het 
diepe besef dat hun vaderland 
boven is.’
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H
et doel is de onderlinge 
ontmoeting, het contact 
met de kerk bewaren en 
toerusting. De formule van 

de afgelopen jaren is dat er één thema 
meer persoonlijk is en gericht op het 
hart, en een andere inleiding waarin 
de verhouding geloof en wetenschap of 
geloof en cultuur aan de orde komt. Op 
de laatste studiedag in Gouda was dr. 
P. de Vries uitgenodigd voor de eerste 
lezing ‘De levensvraag in je studietijd’ 
en dr. B.J. Spruyt voor de tweede ‘Sta-
tisch-dynamisch: cultuurkritiek in het 
spoor van ds. I. Kievit.’ 

De levensvraag in je  
studietijd
Dr. De Vries zette in met de inmiddels 
klassiek geworden briefwisseling tussen 
wijlen ds. G. Boer en dr. H. Berkhof. 
De kernvraag was of de klassieke be-
lijdenisgeschriften nog onverkort rele-
vant zijn in de moderne tijd. Berkhof 
ontkende deze vraag en stelde dat de 
huidige tijd heel andere problemen 
aan het licht brengt. Dominee daarte-
genover maakte duidelijk dat de vraag 
naar de persoonlijke vergeving van de 
zonden van alle tijden is, en alle tijden 
overstijgt. De rechtvaardiging van de 
goddeloze door het geloof alleen is de 
kern van de Schrift en van de christelij-
ke traditie. 
De Vries wees in dit verband allerlei 
ontwikkelingen aan die deze centrale 
vraag ondermijnen. Hij maakte daar-
mee duidelijk dat tendensen uit de 
middenorthodoxie zich thans in de bre-
de kring van de gereformeerde gezindte 
voltrekken. Het gaat hierin vooral om 
de aardse invulling van het koninkrijk 
van God, zodat het doel van een chris-
ten in de huidige geschiedenis opgaat. 
Dit deel van zijn lezing diende om 
ons waakzaam te maken en wakker te 
schudden en de theologisch-geestelijke 
ontwikkelingen in de gereformeerde 

gezindte kritisch te volgen, om zo wer-
kelijk als christen voor Gods aangezicht 
te wandelen. 
In dit leven blijft de rechtvaardiging de 
spil van het christelijke leven, waaruit 
de nieuwe gehoorzaamheid opbloeit 
die zich uitstrekt over alle terreinen 
van het leven. Christenen zijn vreem-
delingen op aarde, en daarom gedragen 
ze zich als rentmeester in het hier en 
het nu. Ze doen hun best om de aardse 
omstandigheden te verbeteren, om 
onrecht te weren, om goede technische 
ontwikkelingen te steunen, maar ze 
leven uit het diepe besef dat hun va-
derland boven is. 

Statisch-dynamisch
Dr. Spruyt kwam door zijn studie naar 
ds. Doornenbal op het spoor van ds. 
Kievit. Ds. Kievit was halverwege de 
vorige eeuw een gezaghebbend predi-
kant in hervormd-gereformeerde kring. 
Hij is bekend door ‘Tweeërlei kinderen 
des verbonds’, ‘Voorwerpelijke-onder-
werpelijke prediking’ en een preken-
bundel ‘In Christus reisvaardig.’ Ds. 
Kievit was een erudiet man met grote 
kennis van Calvijn. Hij kwam niet tot 
een promotie of een professoraat, maar 
hij oefende door zijn maandelijkse con-
tio’s wel invloed uit op een grote kring 
van predikanten. In deze contio’s bleek 
dat ds. Kievit niet alleen een theoloog 
was, maar ook de ontwikkelingen in de 
cultuur peilde. 
Dr. Spruyt nam ons mee in één van de 
contio’s die ds. Kievit heeft gehouden 
over de thematiek ‘Statisch-dynamisch.’ 
Deze samenhang was voor ds. Kievit 
een middel om de ontwikkelingen in de 
cultuur te duiden. Hij zag in de moder-
ne cultuur na de Franse revolutie het 
loslaten van de vaste orde van het sta-
tische en een totale dynamisering van 
het leven. En een stapje verder: Een 
revolte tegen de bestaande orde. Alle 
knellende instituties moesten verdwij-

nen, alle verschillen tussen religies, 
geslachten en dieren zijn taboe gewor-
den. Vrijheden worden opgeheven en 
het enige dat overblijft, is de gelijk-
heid. Het gezag van ouders en kerken 
verbleekt, terwijl de kerk zich moet 
aanpassen aan de enige waarde van de 
samenleving, nl. gelijkheid. In plaats 
hiervan komen het sentiment, de emo-
tie en de authenticiteit. Kievit sprak in 
dit verband over het ‘kernprobleem van 
onze tijd.’ Het is treffend dat ds. Kievit 
zoveel decennia geleden al aanwees 
wat we nu overal kunnen aanwijzen. 
Als antwoord op deze dynamisering van 
het leven stelde de predikant uit Baarn 
niet alleen maar een terugkeer naar het 
statische, maar een samenhang tussen 
statisch en dynamisch. Hij bedoelde 
daarmee dat het statische verbeterd 
kan worden naar Bijbelse normen en 
dat de orde buiten ons verinnerlijkt 
wordt. 

Bespreking
In de bespreking van de beide refera-
ten ontspon zich een boeiend gesprek 
over de ontwikkelingen in onze cultuur. 
Tot de jaren ’60 van de vorige eeuw was 
ons land samen met Ierland het meest 
christelijke land in de wereld. Partijen 
als CHU, ARP en KVP hadden de 
meerderheid. Hierna is er een reactie 
op gang gekomen waarbij het bederf 
van het beste het slechtste bleek te 
zijn. Merkwaardig genoeg is in landen 
als Duitsland en Frankrijk het denken 
van de bevolking conservatiever dan in 
Nederland. Duitsland kenmerkt zich 
door een positief gezinsbeleid, terwijl 
in Frankrijk 30% van de burgemeesters 
zich publiekelijk uitsprak tegen het 
homo-huwelijk. 
Het is ons verlangen dat deze bijeen-
komsten voor studerenden een bijdrage 
vormen aan de ontwikkeling van een 
christelijke visie op het leven in kerk 
en samenleving. 

Het is inmiddels een traditie aan het worden om eenmaal per jaar 
een studiedag te organiseren met de studerenden vanuit de Hersteld 
Hervormde Kerk. 
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advertentie

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 onder-
schrijft 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   •   ING 878.628
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U kunt bij ons 
deurstickers bestellen tegen lectuurverspreiding 

op zondag. 
Ook sturen wij u graag ons jaarverslag toe.

‘Zicht op de kerk’. Dat is de nieuwe naam 
van het informatieblad voor leden van 

de Hersteld Hervormde Kerk. Graag willen 
we u en jou hartelijk bedanken voor de na-
men die ingediend zijn! We zijn dankbaar 
dat dit eerste nummer van de vijfde jaargang 
in een nieuwe lay-out verschijnt. De vorm-
geving is verzorgd door Drukkerij Verloop. 
Zij hebben er een aantrekkelijk geheel van 
gemaakt. 

De redactie zal regelmatig een katern uit-
brengen, waarin een bepaald thema aan de 
orde gesteld wordt. Uw en jouw reacties en 
suggesties op de vernieuwde uitgave zijn van 
harte welkom!

Zicht op de Kerk 
Verslag 
Bondsdag

Conferentie
studerenden 2412

Gemeente &
gemeente 4

2013 
jaargang 5 

Thema: WMO  nr. 1

ZICHT   KERKOP
DE

Zingen met 
jongeren in 
de gemeente

Ledeninformatieblad van de Hersteld Hervormde kerk
Verslag 
Bondsdag

Conferentie
studerenden 2412

Gemeente &
gemeente 4

2013 
jaargang 5 

Thema: WMO  nr. 1

ZICHT   KERKOP
DE

Zingen met 
jongeren in 
de gemeente

Ledeninformatieblad van de Hersteld Hervormde kerk
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Huwelijksconferentie 
te Nijkerk, 14 december 

Kadervormingsavond 
te Zwolle, 11 februari

Kadervormingsavond 
te Tholen, 4 maart

Kadervormingsavond
te Nederhemert, 11 maart

Kadervormingsavond 
te Ede, 19 maart

Kadervormingsavond 
te Hardinxveld – 

Giessendam, 26 maart

Jongerendag 16- 
te Amersfoort, 22 maart

Bijbelstudieconferentie 18+
te Lage Vuursche, 21-24 maart

Voor alle data geldt: Deo Volente

agenda

Jongeren
Zicht op
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Moeder Hanna zong een lofzang toen 
Samuel geboren werd. Dit staat in 1 

Samuël 2 vers 1 tot en met 10. Lees het maar 
na. En die lofzang zingt zij als ze bidt. Zingen is 
dus bidden. Bidden met je stem, met je hart. 

Eerst was Hanna ook in de tempel aan het 
bidden. Toen bad ze zachtjes. Alleen haar 
lippen bewogen. Eli dacht zelfs dat ze dron-
ken was! Maar in haar hart bad ze, smeek-
te ze om een kind. En toen de Heere 
haar gebed verhoorde? Toen ging ze 
zingen! Zingen uit dankbaarheid. Ze 
zingt ervan hoe groot de Heere is. 
Hoe de Heere haar heeft gehol-
pen! 

Hielp de Heere jou ook? Ver-
nieuwde Hij je hart? Weet 
je dat je een zondig hart 
hebt? Maar ook dat de Hee-
re niets liever doet dan zonda-
ren een levend hart geven? Ja? Zing 
dan mee met Hanna, een lofzang! Nee? Bidt of 
de Heere jou de lofzang in je hart wil geven! 

Ewald Kloosterman

Biddend zingen
Zingend bidden

Ken je Hanna? Zij was de moeder van Samuël. 
Samuël, de profeet van God. Hij werd als kind in 
het huis van God gebracht. Weet je nog wie hem in 
de tempel bracht? Dat was zijn moeder! Hij was toen 
nog maar een jongen. Zijn moeder had om hem 
gebeden, want ze kon eerst geen kinderen krijgen. 
Wat een wonder dat Samuël geboren werd!

Zing!
Een nieuw dagboek over de Psalmen voor kinderen

Het dagboek voor kinderen van vanaf 8 jaar is vorige maand uitgekomen.  In dit dagboek krijg je elke dag uitleg bij een Psalm. Alle 150 Psalmen komen aan de beurt. De verzen worden in be-grijpelijke taal uitgelegd. Zo kun je leren wat de Heere je leert, als je zingt. Diverse leerkrachten en predikanten uit de Christelijk Gereformeerde Kerken en de Hersteld Hervormde Kerk werkten mee aan dit dagboek. Er staan veel herkenbare voorbeelden in, uit het leven van alle dag. Ben jij tussen de acht en tien jaar oud? Dan is dit dagboek speciaal voor jou geschreven! 

12-
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Biddend zingen

Paulus en Silas staan op het marktplein. De 
mannen om hen heen kijken hen boos aan. 

Hun ogen staan vol haat. Deze boze mannen zijn de 
heren van een bijzonder meisje. Een meisje met een 
waarzeggende geest. Zij voorspelt de toekomst voor 
mensen en zo verdienen deze mannen veel geld aan 
haar. Maar dat is nu verleden tijd. Een paar minuten 
geleden heeft Paulus het meisje bevrijd van een dui-
velse geest. Nu kan ze niet meer in de toekomst kijken. 
Ze levert geen geld meer op. Je snapt wel waarom 
deze mannen zo boos zijn.

Op het marktplein zitten de hoofdmannen van Filippi 
bij elkaar. Zij spreken recht. De boze heren roepen 
fel: ‘Deze twee mannen brengen de stad in rep en 
roer, omdat ze Joden zijn!’ De hoofdmannen vragen 
niet aan Paulus en Silas wat er is gebeurd.  Ze laten 
hen direct geselen en in de gevangenis werpen. De 
boze heren lachen in hun vuistje. Weg met die Joodse 
mannen. Weg met het Evangelie.

De duivel wil Paulus en Silas afschrikken. Maar het 
lukt hem niet. Ondanks alle pijn zijn Paulus en Silas 
toch blij. Ze zijn hier niet zomaar in de gevangenis. 
Ze zitten hier vanwege hun geloof in de gekruisigde 
Christus. Zij mogen Jezus volgen in het lijden. Wat een 
onbegrijpelijk voorrecht! Samen zingen ze lofzangen. 
Niet zachtjes, maar heel duidelijk. Alle gevangenen 
kunnen het horen:

‘Maar de HEER’ zal uitkomst geven,  
Hij, Die ’s daags Zijn gunst gebiedt;  
‘k Zal in dit vertrouwen leven,  
En dat melden in mijn lied.  
‘k Zal Zijn lof, zelfs in den nacht,  
Zingen daar ik Hem verwacht,  
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,  
Tot den God mijns levens heffen.’

Waarheen verhef jij je hart wanneer het mis gaat in je 
leven? 

Jacoline Roon (jeugdwerkadviseur)

Daar zitten ze dan. Op de harde vloer van een gevangeniscel. De kou 
dringt door tot in hun botten. Bloed druppelt over hun kapotte rug. 
Bewegen? Onmogelijk! Hun handen zijn vastgeketend aan de muur en 
hun voeten zitten vast in een blok hout. Elke beweging doet vreselijk pijn. 
Langzaam wennen de ogen van de twee mannen aan het donker.  
Hoelang moeten ze hier blijven? Een dag? Een week? Of… tot hun dood?  
In gedachten beleven zij de afgelopen uren opnieuw.

16-

Zingen in het 
DONKER
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Wanneer wordt
u RMU-lid?

Plesmanstraat 68 | Postbus 900 | 3900 AX  Veenendaal | T 0318 54 30 30 | E info@rmu.nu | www.rmu.nu

Of word lid op 
www.rmu.nu 

! Wie werkt of werk zoekt wordt nú lid van de RMU. Waarom? 
Ga naar www.rmu.nu/daarom en ontdek de vele voordelen 
voor leden. Direct lid worden? Meld u aan met de kaart!

Nu!
Antwoordkaart weg?

Meld u aan op www.rmu.nu.

RMU644-ADV.HHK.A4.indd   1 22-10-13   13:58



Muziek, vast ook een thema waar jij je mening 
over hebt. Misschien is de wereld van de 

liedjes van Radio 538 jouw wereld. In die muziek ga je 
helemaal op, het is echt jouw ding. Of wellicht houd jij 
van gospelmuziek. Weer een ander luistert graag naar 
klassieke muziek en een volgende naar opwekkings-
liederen. Welke muziek staat er op jouw smartphone, 
iPod of computer?

Het onderwerp ‘muziek’ en ‘zingen’ kom je ook in de 
kerk tegen. Neem alleen al het gegeven, dat we ’s 
zondags in de kerk diverse Psalmen zingen. Heb je je 
wel eens gerealiseerd waarom we dat doen? Zingen 
gebeurt als het goed is met het oog op de eer van 
God. De vraag is daarom ook: ‘Wát zing je en hoe doe 
je dat?’ Zingen we voor ons eigen plezier of is het ons 
verlangen om goed en groot van de Heere te spreken? 

In de Bijbel komen we diverse mensen tegen die zingen. 
Eén van hen is Lamech (Genesis 4). Wellicht ken je zijn 
lied. Het gaat over het feit, dat hij iemand gedood 
heeft. Uit wraak. In dit lied bezingt hij hoe goed hij 
zichzelf vindt. Met andere woorden: het draait om zijn 
eigen eer. Psalm 14 noemt zo iemand ‘een dwaas’. 
Waarom? Omdat degene die op deze manier zingt, 
niet in de gaten heeft om Wie het echt draait! Om God! 
Hoe is dat bij jou?
Als je ontdekte Wie de Heere voor je wil zijn, dan zal dat 
ook invloed hebben op je muziekkeus. Dan hoef je niet 
hele discussies te voeren over de vraag welke muziek 
wel en niet mag. Dan telt maar één ding: is deze muziek 
tot eer van de Heere? Kan Hij meeluisteren? Durf jij met 
die vraag in je achterhoofd je playlist op je smartphone 
of iPod door te lopen?!

Hanneke de Kat

16+
RADIO 538?

KLASSIEK?

GOSPEL?

Muziek van Boven
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Als je door een stad loopt, 
galmen de liederen door de 

straat. Galmen onze lofliederen zo 
ook nog uit onze huizen? Of scha-
men we ons voor de mensen? De 
Heere roept ons op om samen te zin-
gen. ‘Alles wat adem heeft, love de 
HEERE!’ (Psalm 150:6) Het is een goe-
de gewoonte om na de maaltijd, 
maar ook bijvoorbeeld op zondag 
met elkaar als gezin te zingen. 

Kracht
Van het samen zingen van een 
Psalm of geestelijk lied gaat kracht 
uit. Het verdrijft de zorgen en het 
richt ons hart op God. Meer dan 
de spraak is het zingen geschikt om 
emoties op te roepen en te ver-
tolken. We kunnen eerder ons hart 
blootleggen in ons lied dan in ons 
spreken. 1   Augustinus zei daarom: 
‘Eén keer zingen is twee keer bid-
den’. Omgekeerd worden we ook 
beïnvloed door wat we zingen. Het 
kan ons dichter bij de Heere bren-
gen. We kunnen bemoedigd, ge-
sterkt en getroost worden. 

Instrument
Samen zingen draagt bij aan een 
positief gezinsklimaat. Stimuleer daar-
bij uw kinderen om een instrument te 
leren bespelen. Ze kunnen het zingen 
dan ook begeleiden. Dat klinkt mooi! 

1  Kinderen voor God opvoeden ,  
 ds. C.J. Meeuwse 2009, pag 95-96

‘Janine, welke Psalm gaan we zingen?’ ‘Maar ik was aan de beurt’, zegt Mark. ‘Oké 
Mark, welke Psalm moet je voor school leren?’ ‘Vierentachtig vers één!’ Loes draait 

op haar stoel. Haar mobiel op het aanrecht heeft aantrekkingskracht. Toch 
zingt ze het vers mee.

Een instrument brengt volgens Maar-
ten Luther ‘onschuldige vreugde’ 
met zich mee.  En die gezelligheid 
mogen we zeker stimuleren.2 Bent u 
niet muzikaal of vind u het lastig om 
wijs te houden? Dan biedt het inter-
net mogelijkheden. Via http://www.
psalmboek.nl kunt u iedere psalmme-
lodie vinden en beluisteren.

Schaamte
Het samen zingen begint al boven 
de wieg; we kunnen er niet vroeg 
genoeg mee beginnen. Al wat ou-
dere kinderen kunnen zich gaan 
schamen bij het zingen van een 
Psalm aan tafel, maar kinderen die 
niet anders gewend zijn, kennen 
die schaamte (vaak) niet. Het is wel 
belangrijk dat wij de puber die de 
baard in de keel krijgt, niet dwingen 
tot zingen, zodat hij een aversie te-
gen huisgodsdienst krijgt. Vaak is dan 
ook alle eerbied weg. 

Zondag-school
Als u jonge kinderen heeft, zing dan 
vooral eenvoudige Psalmen. Kies 
Psalmen die ze gemakkelijk kunnen 
leren qua tekst en melodie.3 Som-
mige basisscholen geven een lijst 
met Psalmen die in de klas of op 
zondagsschool geleerd worden. 

2 Voor Zijn Aangezicht, een handreiking 
voor huisgodsdienst vandaag, J.H 
Maurits, 2006, p 105

3 Aangaande mij en mij huis,  J.R. Beeke, 
2006, p 118

Probeer daar als ouders gebruik van 
te maken. Dat werkt motiverend. 

Uitleggen
Bedenk dat de Psalmen een rijke en 
diepe inhoud hebben, maar voor 
kinderen soms onbegrijpelijk zijn. 
Een kind zong met volle overtuiging: 
‘Opent uwen mond, ijsje van mijn 
moeder’. En een puber kijkt toch 
vreemd op bij Psalm 3:3: ‘Schoon 
ik, van alle kant, geweldig aange-
rand…’ Het is daarom nodig dat we 
de Psalm uitleggen. Het is dan heel 
zinvol om de onberijmde Psalm er 
naast te leggen om te zien wat er 
oorspronkelijk staat. 

Worsteling
Misschien is het voor u als ouders 
een worsteling om samen te zingen. 
Er komt veel tegenin. De drukte van 
het gezin, mobieltjes die afleiden, 
tegenzin bij de kinderen. Maar de 
Heere wil het zegenen. En het mag 
ons gebed zijn: Heere mag onze 
mond Uw lof verkondigen.

Gerbrand de Jong 
(jeugdwerkadviseur)

Ouders

Open je 
mond

Literatuur tip: 
Uitleg van de berijmde Psalmen
J. D. van Leeuwen
De Banier
ISBN: 978 90 336 0491 1
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Zingen in de Bijbel
Als David met de ark aankomt in 
Jeruzalem geeft hij een bevel. ‘En 
David zeide tot de oversten der 
Levieten, dat zij hun broeders, de 
zangers, stellen zouden met muziek-
instrumenten, met luiten en harpen 
en cimbalen, dat zij zich zouden 
doen horen, verheffende de stem 
met blijdschap.’ (1 Kron. 15: 16) 
Onder begeleiding van allerhande 
instrumenten klinkt een loflied op 
tot de Heere. David stelt vaste zan-
gers aan, die twee keer per dag 
hun liederen laten horen. Zij mogen 
dagelijks zowel ’s morgens als ’s 
avonds de Heere ‘loven en prijzen’ 
(1 Kron. 23: 30). Het deel van de 
Psalmen die in die tijd al bestaan, is 
voor hen ongetwijfeld een bron van 
inspiratie. Niet voor niets beginnen 
veel Psalmen met de verwijzing 
naar een koorleider, de dirigent. 

De Bijbelse psalmdichters schrijven 
hun poëtische teksten met een 
doel. Ze zien het niet alleen als een 
uiting van een klacht of dankbaar 
zuchten in het hart, maar vooral als 
een middel om ook anderen via 
het zingen bij hun gebeden en ge-

dachten te betrekken. Het zingen 
krijgt later via de tempeldienst een 
plaats in onze eredienst. Zo zingen 
wij op zondag de eeuwenoude 
Psalmen. Het psalmboek vormt een 
prachtige bron om uit te zingen. De 
op rijm geplaatste teksten zijn her-
leidbaar uit het Woord. Hoewel in 
sommige delen van onze achttien-
de-eeuwse berijming de toenma-
lige tijdgeest behoorlijk doorklinkt, 
mogen we met dankbaarheid de 
Psalmen aanvaarden als Gods 
spreken tijdens ons zingen. 

Zingen met jongeren
Samen zingen is belangrijk. Van-
daar dat bij de catechese en in het 
jeugdwerk gezamenlijk zingen een 
vast onderdeel is van het program-
ma. Hoewel dit met tieners niet altijd 
meevalt, is het toch goed om het 
vol te houden. Ook al hebt u soms 
het gevoel dat u als volwassene al-
leen staat te zingen. Leg uit wat de 
woorden voor uzelf betekenen, op 
welke manier een bepaalde Psalm 
uw hart raakt. Probeer zo de diepe 
boodschap van de Psalm heel per-
soonlijk te betrekken bij uw eigen 

geestelijk leven, wat u vervolgens 
doorgeeft aan de jongeren. Als zij 
niet bij ons zien dat de Psalmen ons 
hart raken, hoe kunnen we hen dan 
onze liefde hiervoor doorgeven? Be-
gin niet met hameren op het zingen 
van Psalmen, maar leg allereerst 
uit waarom het voor u persoonlijk 
zoveel waarde heeft. Doe dit bij de 
boetpsalmen, laat zien hoe u uzelf 
er in herkent. Geef er ook woorden 
aan bij lofpsalmen, die ons hart ver-
heffen tot God. Zoals David, bij het 
binnenbrengen van de ark. 

Geregeld krijgen we als HHJO de 
vraag of liederenbundels bruikbaar 
zijn in het jeugdwerk. Als HHJO be-
velen we de nieuwe JBGG-bundel 
‘Tot Zijn eer’ van harte aan, die ook 
wordt gebruikt bij de HHJO-con-
ferenties. Er is wijsheid voor nodig 
om zorgvuldig om te gaan met het 
zingen van Bijbels verantwoorde lie-
deren in het jeugdwerk. Zoek hierin 
als kerkenraad samen met de lei-
dinggevenden van het jeugdwerk 
een Bijbels begaanbare weg.  

Steven Middelkoop 
(senior jeugdwerkadviseur)

Ambtsdragers

Soms kan een Psalm of gezang je diep raken. Omdat onze nood er in doorklinkt, 
of omdat het aansluit bij de vreugde die we van binnenuit beleven. Dit geldt 

voor ouderen, maar ook voor jongeren. Willen we jongeren op doen groeien in een 
traditie met Bijbelse liederen, dan dienen we daar in het jeugdwerk aandacht 

aan te geven. 

Zingen met 
jongeren in de 

gemeente
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Met de vraag waarmee 
jeugdwerkadviseur Steven 

Middelkoop zijn inleiding begint, zit-
ten we direct midden in ons thema: 
Wie ben ik in de ogen van de Heere 
God, van mijzelf en van de ander? 
Hij legt uit dat de worsteling met 
jezelf onontbeerlijk is om anderen 
te leiden. We zijn immers gevormd 
door onze traditie en opvoeding en 
wanneer we die begrijpen, zijn we in 
staat hieraan een vervolg te geven 
richting de nieuwe generatie. Vanuit 
de Bijbel leren we enerzijds dat we 
kwetsbare, zondige en makkelijk 
te verleiden mensen zijn en blijven. 
Anderzijds laten bijvoorbeeld Noach 
en Jozef ons zien, dat we door ge-
nade pal kunnen staan voor God. 
En uiteindelijk is het de Heere Jezus, 
Die ons oproept op Hem te lijken: 
Zien jongeren in mij iets van Jezus? 

Twee keer per jaar organiseert de commissie Kadervorming een dag voor 
toerusting van club- en leidinggevenden. We nemen u mee naar de KAVO-dag 
in Oud-Beijerland van 12 oktober, waar ongeveer vijftig aanwezigen nadenken 
over de vraag: Hoe ben ik een levend voorbeeld voor jongeren? 

Na deze woorden komt de praktijk 
van het jeugdwerk aan de orde. 
Praktische handvatten worden aan-
gereikt: ‘Neem in de voorbereiding 
van de clubavond een jongere in 
gedachten en houd die voor ogen.’ 
Of: ‘Wees concreet en neem geen 
genoegen met een algemeen 
gesprek. Heb het lef om te vragen 
waar het echt om gaat: ‘Ben je be-
houden?’ en ‘Als je morgen sterft, 
hoe is het dan met je?’ Angst voor 
moeilijke vragen is niet nodig. We 
hoeven niet overal een antwoord 
op te hebben. ‘Probeer jongeren te 
begrijpen, stel vooral veel vragen en 
smeer NIVEA op je lippen.’ (NIVEA: 
niet invullen voor een ander) 

Leidinggevenden

Een levend 
voorbeeld

Heel herkenbaar 
is bij ons als ambts-

dragers de worsteling om de 
jongeren te bereiken met Gods 

Woord en hen erbij te houden. Het 
stelt ons ook voor de vraag: Wie ben 

ik als ambtsdrager? We zijn ervan over-
tuigd dat we terug moeten naar de ba-
sis, namelijk onze gezinnen. Er is hoop! 

Ik bemerk nu bijvoorbeeld een veel 
grotere betrokkenheid van jongeren 

op de dingen van Gods Koninkrijk 
dan toen ik jong was. God gaat 

door!  
Een diaken

Bij mij op de club (12-15 jaar) 
wordt redelijk gezongen. De 

jongens vinden het lastig om te 
zingen. Ik besteed daaraan bewust 
geen aandacht, omdat ik weet uit 

ervaring weet dat je in deze leeftijds-
fase niet graag zingt. Zelf houd ik van 
zingen, dus het kan zeker goed ko-
men. In deze houding zie ik mijzelf 

als identificatiefiguur.
Matthijs

De 
jonge-

ren van dertien en 
veertien jaar zingen niet 

altijd even goed mee. Soms 
vraag ik of ze vergeten zijn 

wat ze moeten zingen. Omdat 
ik weet dat er, met name bij 
jongens, vaak onzekerheid 

een rol speelt, stel ik mij 
kwetsbaar op en vertel 
dat ik vroeger ook niet 

wilde meezingen. 
Anne

Tijdens de voor-
bereiding van mijn 

workshop voor de leidingge-
venden van de 12- -clubs en zon-

dagsscholen vind ik bewustwording 
bij de clubleiders een heel belangrijk 

doel. Het gaat om de vraag: Hoe merken 
de kinderen dat ik een warm hart voor hen 

heb? Het uitstralen van liefde is hierbij no-
dig. Tegelijk moet er ook leiding gegeven 

worden. Zo bespreken we bijvoorbeeld 
heel praktisch hoe je een groep stil 
kunt krijgen. Ik geniet altijd enorm 

van de betrokkenheid van de 
aanwezigen!

Marieke

Het onderwerp van deze 
KAVO-dag sluit nauw aan 

bij een ervaring die ik afgelopen 
week had. In een gesprek stelde een 
jongere een wel heel directe vraag: 

‘Bent u gelovig?’ Ik ben pas begonnen 
met de club en hoewel ik het spannend 
vond, heb ik toch over het gesprek ver-

teld aan de jongelui. Het is nodig om niet 
om deze levensvraag heen te draaien. 

Belangrijk hierbij is dat we in heel ons 
leven onze afhankelijkheid van God 

laten zien.
Ineke
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Bestuur

Na de inleiding bespreken we in drie 
groepen (12- -leiding; 12+ -leiding; 
ambtsdragers) de casus over Ma-
rianne, die geen geloofszekerheid 
kent en zich afvraagt of ze haar 
taak op de club wel kan blijven uit-
oefenen. Wat heeft dat voor gevol-
gen voor identificatie…? Tijdens de 
pauze is er ruimte voor ontmoeting 
en gesprek. De aanwezigen delen 
ervaringen met betrekking tot hun 
club, zondagsschoolgroep of ver-
eniging. ’s Middags vinden er work-
shops plaats over de rol van de lei-
dinggevende binnen de vereniging. 
Centraal staat dat jongeren in onze 
tijd positieve identificatiefiguren 
nodig hebben, die laten zien hoe 
fijn het leven met de Heere is. Daar-
bij is een open gesprek van belang, 
waarin aandacht mag zijn voor de 
worsteling van de leidinggevende 
met geloofszaken, maar waarin de 
aandacht vooral gericht moet zijn 
op de zekerheid van het behoud in 
de Heere Jezus. Daarbij is de verbor-
gen omgang met God onontbeer-
lijk. Zo kunnen we ontspannen om-
gaan met jongeren die zoeken naar 
hun identiteit, wetend dat Hij ervoor 
zorgt dat Zijn huis vol wordt. 

Namens de commissie 
Kadervorming,
Leonard Both

Zingen
In Katwijk aan Zee wordt jaarlijks een 
mannenzangavond georganiseerd. 
Zodra de datum bekend is, wordt 
deze bij ons op de kalender geno-
teerd. Deze avond moet vrij blijven! 
Als het even kan probeer ik er heen 
te gaan.

Onze zoons zijn inmiddels geen 
jongens meer maar jongemannen. 
Ook  zij behoren dus tot de doel-
groep. Eerlijk is eerlijk, ik zou het 
geweldig vinden als ze met mij mee-
gaan. Toch maar eens vragen aan 
de mannen. Tijdens het avondeten 
komt het onderwerp ter sprake. Ik 
krijg twee spontane reacties en wel 
totaal verschillend. De een gaat 
dolgraag mee en de ander geeft 
duidelijk zijn persoonlijke mening te 
kennen over het fenomeen man-
nenzang. Er volgt een geanimeerde 
discussie over muziekstijlen en -voor-
keuren, vorm en inhoud, aantal de-
cibel, enz.
U herkent het wel...neem ik aan.

Ook binnen het jeugdwerk komen 
vragen naar boven over muziek. En 
dan is het wel eens lastig een even-
wichtig advies te geven. Uiteraard 
kunt u voor adviezen, voor gebruik 
van een liederenbundel die aan-
sluit bij uw gemeente, bij de HHJO 
terecht. Bij alle keuzes die gemaakt 
worden met betrekking tot liederen 
en muziek, hoop ik dat de strekking 
van onderstaande Psalm tot uiting 
komt.

Prijs den HEER’ met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof:
‘k Zal, zo lang ik ‘t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

Stemt u, stem jij daarmee in?

J. van Zijtveld (secretaris HHJO)

De door de aanwezigen 
ingevulde enquêtes laten 
zien dat – naast het uit-
wisselen van ervaringen 
– het nadenken over de 
KAVO-onderwerpen voor-
zien in behoefte. Wanneer 
u als leidinggevende nog 
nooit naar een KAVO-dag 
of –avond bent geweest, 
dan nodigen we u van har-
te uit om eens te komen. 
Meer informatie is te vinden 
op www.hhjo.nl.

De KAVO-dag is 
voor mij een per-

soonlijke en inhoudelijke 
voorbereiding op het nieuwe 
seizoen. Het onderwerp pro-

beer ik het komende jaar mee te 
nemen. Dat heb ik bijvoorbeeld 
gedaan bij het thema ‘hoofd-
hart-handen’. Het thema van 

vandaag stelt mij voor de vraag 
naar mijn persoonlijke relatie 

tot de Heere. 
Matthijs

Het onderwerp van deze 
KAVO-dag sluit nauw aan 

bij een ervaring die ik afgelopen 
week had. In een gesprek stelde een 
jongere een wel heel directe vraag: 

‘Bent u gelovig?’ Ik ben pas begonnen 
met de club en hoewel ik het spannend 
vond, heb ik toch over het gesprek ver-

teld aan de jongelui. Het is nodig om niet 
om deze levensvraag heen te draaien. 

Belangrijk hierbij is dat we in heel ons 
leven onze afhankelijkheid van God 

laten zien.
Ineke
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Wakker worden met de geur van versgebakken brood? Word dan abonnee en ontvang een Inventum 
BM 75 broodmachine cadeau! Maak met deze broodmachine een brood van 600 of 750 gram 
(vergelijkbaar met gewicht van een heel bruin). Het bakproces verloopt volledig automatisch. Zelfs de 
start van het programma is met een timer in te stellen. Op deze manier heeft u de ingrediënten van 
uw brood in eigen hand. E-nummer- of glutenvrij? Geen probleem voor deze broodmachine. Naast 
een ruime keuze uit broodprogramma’s kunt u met deze broodmachine ook cake en jam maken. 

Identiteit voor nu

www.gezinsgids.nl 

030 230 35 00

Bent u al abonnee? Bestel dan de broodmachine, samen met een broodbak-
boek (t.w.v. €15,-), voor maar €65,-. U ontvangt dus €30,- korting!

Ook geschikt voor cake en jam!

Ontvang een 
brood-

machine 
gratis t.w.v. 

€ 79,99!
Ook geschikt voor cake en geschikt voor cake en geschikt 
jam!voor cake en jam!voor cake en 

Ontvang een

gratis

geschikt voor cake en 

Ontvang een

gratis

Ga naar www.gezinsgids.nl of bel 030 2303500 en meld u aan als abonnee.

Kies nu voor 
GezinsGids


