
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-
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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 kof$e 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 of$cieel 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 $jn. 

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 $jn 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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