
Zicht op de vrouwenbond

Toerustingsdagen 2015 

In Ridderkerk heeft mw. A. Rijken-Ubak 

de leiding en in Elspeet mw. N. Schalkoort-

Zijderveld. De spreker op deze beide dagen 

is ds. P. den Ouden uit Katwijk aan Zee.

P. Joppe-de Waard

24

Verslag van de Toerustingsdagen van de HHV, gehouden op dinsdag 

17 november 2015 in de Sionskerk te Ridderkerk en op 26 november 

in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Elspeet

De christenvrouw in deze tijd



D
eze dag beginnen we met 

het zingen van Psalm 

146 de verzen 1 en 3 

waarna alle aanwezigen 

hartelijk welkom worden geheten. 

Uit de Bijbel wordt 1 Petrus 1:13-25 

gelezen waarna ds. Den Ouden voor-

gaat in gebed. Daarna zingen we van 

Psalm 27 het 7e vers.

Dan krijgt ds. Den Ouden het woord 

om zijn referaat te houden: De chris-

tenvrouw in deze tijd. 

Het begint bij het innerlijk, het hart. 

Maar er moet tegelijkertijd een lijn 

lopen naar de praktijk. Daarbij wordt 

het Bijbelse woord eenvoud gebruikt. 

Eenvoud heeft te maken met de 

binnenkant en de buitenkant van 

ons leven. Onze ziel en de alledaagse 

levenspraktijk.

Wat bedoelt de Bijbel met eenvoud? 

Het woord komen we vooral in 

de brieven van Paulus tegen. Het 

heeft te maken met onverdeeldheid, 

oprechtheid, eerlijk, heelheid, on-

vermengd, puur, zuiver, goed. Geen 

bijbedoeling. Eenvoud zou je dan 

bijna mogen vertalen met: enkel-

voud. Enkelvoud staat dan tegenover 

dubbelhartig, onoprecht, verdeeld, 

verborgen en onzuivere bijbedoelin-

gen. Eenvoudigheid is dan: De ge-

hoorzaamheid die voortkomt uit een 

eenvoudig hart met een eenvoudig 

doel. Eén doel: om God te gehoorza-

men en te verheerlijken.

Alles in ons leven moet gericht zijn 

op Zijn eer. Dat is de grote eenvou-

digheid.

Zonde is: af te wijken van de eenvou-

dige toewijding aan Christus. Als de 

zonde in ons leven komt raken we 

de eenvoudigheid kwijt, dan komt 

er iets dubbelhartigs in ons leven. 

Eenvoudigheid bewaart ons er voor 

om twee heren te dienen. We heb-

ben maar één hart en dat kunnen we 

maar één keer weggeven.

Zo komen we bij de evangelische 

eenvoudigheid. Geen wettische die 

we met eigen krachten proberen te 

bereiken. Maar een evangelische 

eenvoudigheid als geschonken ge-

nade. Een leven dat gericht is op 

Christus en Zijn algenoegzaamheid.

Volgens John Newton blijkt de evan-

gelische eenvoudigheid uit twee af-

geleide vormen: een eenvoudigheid 

in het doel van ons leven en een 

eenvoudigheid in afhankelijkheid.

De eenvoudigheid in het 
doel van ons leven
Wij zijn geschapen door God en 

we zijn geschapen voor God en we 

vinden het doel van ons leven als 

Hij het in ons leven voor het zeggen 

heeft. We zijn ook door Hem verlost 

van de zonden. Christus heeft de 

prijs betaald. Daarom kunnen we 

geen andere heren dienen. We kun-

nen niet God dienen en het geld. 

God en de luxe. God en onze kle-

dingkast, en onze meubels en wat er 

verder nog voor andere heren zijn.

Eenvoudigheid in doel. Geen 

meerdere doelen. Newton schrijft: 

wereldgelijkvormigheid is de onder-

gang van veel christenen vandaag. 

We kunnen niet God dienen en 

het geld. Dan raken we de een-

voudigheid kwijt, dan worden we 

dubbelhartig. De evangelische een-

voudigheid sterft als we meerdere 

oogmerken hebben.

Christus is in die eenvoudigheid in 

doel ons voorbeeld. Hij was een-

voudig in Zijn gehoorzaamheid aan 

Zijn Vader. Heel Zijn leven was op 

één ding gericht: om de wil van Zijn 

Vader te doen.

Eenvoud in afhankelijk-
heid
Dat wil zeggen: steunend op de ge-

nade en trouw van God. Want een-

voudig leven met God en tot eer van 

God is alleen mogelijk als de Heere 

ons van ogenblik tot ogenblik bij-

staat en ons ondersteunt. Ongeloof 

is eigenlijk een gebrek aan eenvou-

digheid. Als we de eenvoudigheid in 

afhankelijkheid kwijtraken, betekent 

dat dat we naast God ook nog bij an-

deren steun en hulp zoeken. En dat 

zorgt voor veel strijd en nood. Het 

eenvoudig leven is een afhankelijk 

leven. Het is geworteld in de diepe 

overtuiging dat Christus onze 
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Van de redactie
A. Rijken-Ubak

In deze bijdrage kunt u een verslag 

van de Toerustingsdagen lezen. We 

mogen terugkijken op een paar goede 

dagen met een leerzaam en boeiend 

referaat over de christenvrouw in 

deze tijd. Een onderwerp wat toch een 

ieder van ons aangaat. We denken 

aan Romeinen 12:2 En wordt dezer 

wereld niet gelijkvormig, maar wordt 

veranderd door de vernieuwing uws 

gemoeds, opdat gij moogt beproeven 

welke de goede en welbehagende en 

volmaakte wil van God is.

Het thema van ZODK is ditmaal 

Israël. Daarom vindt u in deze 

bijlage een verslag over een weekje 

in een roerig Israël. Israël beleeft 

opnieuw spannende tijden, maar het 

blijft een boeiend land om te bezoeken. 

Ook de hoofdstad Jeruzalem is zeer 

de moeite waard. Maar hoe mooi ook, 

het zal toch oneindig veel belangrijker 

zijn als we eenmaal het hemelse Jeru-

zalem, de stad die fundamenten heeft, 

welker Kunstenaar en Bouwmeester 

God is, zouden mogen binnengaan. 

Dat geve de Heere.

Laat ‘s HEEREN lof ten hemel rijzen;

Hoe goed is ‘t onzen God te prijzen!

‘t Betaamt ons psalmen aan te heffen,

Die lie�ijk zijn, en harten treffen.

De HEER’ wil ons in gunst aanschouwen;

Hij wil Jeruzalem herbouwen;

Vergaren en in vree doen leven

Hen die uit Isrel zijn verdreven. 

(Ps.147:1)

Voor alle data geldt: Deo Volente.
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grootste vreugde en ons enig ver-

trouwen is.  

Christenvrouw in deze tijd
We moeten terug naar de eenvoudig-

heid die in Christus is. Als iets voor 

een christenvrouw (en niet minder voor 

christenmannen) in deze tijd actueel 

is, dan is het wel de waarschuwing  van 

Paulus in 2 Korinthe 11:3 Doch ik vrees 

dat niet enigszins, gelijk de slang Eva 

door haar arglistigheid bedrogen heeft, 

alzo uw zinnen bedorven worden, om af 

te wijken van de eenvoudigheid die in 

Christus is.

Wij zijn geen mensen meer van een-

voud maar van veelvoud. We willen de 

Heere volgen maar tegelijkertijd onze 

eigen agenda. We willen de hemel heb-

ben maar op aarde niets missen, refor-

matorisch zijn maar tegelijkertijd net zo 

materialistisch leven als de wereld om 

ons heen. Het materialisme komt open-

baar in onze gehechtheid aan het hier 

en nu. Aan de mate waarin wij distantie 

voelen, of juist niet, tot de wereld die 

ons omringt.

We willen wel de Heere volgen, maar 

het moet ons geen offer kosten. We 

houden teveel rekening met dit leven 

en te weinig met de eeuwigheid. We 

zijn de Bijbelse eenvoud kwijtgeraakt.

Martha was iemand van veel dingen 

maar Maria was iemand van één ding. 

Zij nam de tijd om aan de voeten van 

Jezus te zitten. Maar Martha had geen 

rust. Ze deed geen verkeerde dingen, 

maar teveel dingen. Ze was niet een-

voudig. En dat is herkenbaar. We zijn 

mensen van veel dingen geworden en 

daardoor raken we geestelijk uitgeput.

Als we al te weinig tijd voor onze ziel 

en voor ons huwelijk hebben, hebben 

we ook geen tijd om werkelijk ernst te 

maken met de opvoeding. Veel mensen 

maken de fout door te zeggen: ik pro-

beer bij al mijn taken tijd vrij te maken 

voor de opvoeding. Goed bedoeld, maar 

dat is een vergissing. Opvoeden is niet 

tijd vrij maken maar er gewoon zijn,  

7 x 24 uur. Opvoeden is niet alleen veel 

doen maar misschien nog wel meer: 

voorleven. Kinderen godsvreze voor-

leven. Als je ernst wilt maken met de 

verborgen omgang met God en ernst 

wilt maken met de opvoeding, dan kom 

je eigenlijk altijd al tijd tekort. Als je 

dan nog veel meer daaromheen bij wil 

doen, gaat het ten koste van de eerste 

roeping. Het Woord is er heel duidelijk 

over dat de Bijbelse plaats van de vrouw 

in het gezin is. Er zijn wel uitzonde-

ringssituaties als iemand niet tot een 

huwelijk komt of als een huwelijk kin-

derloos blijft. 

Wat is de roeping van de christen-

vrouw? Trouw en gehoorzaam zijn aan 

de plaats waar de Heere haar geroepen 

heeft.

Dit heeft ook te maken met een ander 

onderwerp, gezinsvorming. Ook daar 

liggen heel veel moeilijke vragen. Het 

kleiner worden van onze gezinnen en 

de werkende vrouw hebben alles met 

elkaar te maken.

Genesis 1:27 en 28 En God schiep den 

mens naar Zijn beeld; naar het beeld 

van God schiep Hij hem; man en vrouw 

schiep Hij hen. En God zegende hen, 

en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar 

en vermenigvuldigt, en vervult de aarde.

Deze tekst is geen keuzemogelijkheid, 

maar de wil van God. Nu durven refor-

matorische christenen over dit woord 

"auwe grapjes te maken. Wat doen wij 

met dit Woord van God? Waar laten wij 

ons bij gezinsvorming door leiden? Door 

egoïsme? Door de tijdgeest?

We zijn veel meer door de tijdgeest 

beïnvloed dan we zelf in de gaten 

hebben. Dan komen we terug bij de 

Bijbelse eenvoud. De Heere heeft ner-

gens gezegd dat het volgen van Hem 

niks kost. Het volgen van Hem kost 

wat. Hij heeft nergens beloofd dat we 

Hem kunnen volgen met mooie huizen, 

mooie kleren en vakanties. Hebben we 

daar de eenvoud van het Evangelie voor 

opgeofferd? 

We moeten weer prioriteiten leren stel-

len en ons niet door de wereld om ons 

heen van de wijs laten brengen.

Het leven van Zijn kerk is niet anders 

dan kruis dragen en schande verachten. 

Ook als het gaat over de plaats en de 
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Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Op de Bondsdag is ons nieuwe 

project ‘Uitbreiding gods-

dienstonderwijs Stichting Adul-

lam Gehandicaptenzorg’ gestart. 

Verschillende verenigingen heb-

ben reeds geld overgemaakt voor 

dit belangrijke werk. Regelmatig 

komen er nieuwe bedragen bij. 

We hopen dat de verenigingen die 

nog niets voor het project gedaan 

hebben ook zullen volgen. Elke 

gift is hartelijk welkom. Graag 

onder vermelding: project Adul-

lam. Op de Bondsdag op 6 oktober 

2016 wordt het project afgesloten. 

De opbrengst tot nu toe is het 

prachtige bedrag van € 7.132,82.  

In het voorjaar verschijnt er 

een nieuw Bijbelstudieboekje 

over Esther. De Huishoudelijke 

Vergadering voor bestuursleden 

is op 19 april in Lunteren, in de 

Bethelkerk. De spreker is ds. R.W. 

Mulder uit Leerbroek.  

In het landelijk bestuur is dit 

jaar onze 2e presidente mw. A. 

Rijken-Ubak aftredend en herkies-

baar. Wij hebben een uitstekende 

2e presidente en zijn daarom 

dankbaar en blij dat ze zich her-

kiesbaar stelt. Volgens de statuten 

moet er een tegenkandidaat zijn. 

Mw. C. Bouman-van Gammeren 

uit Wijk en Aalburg heeft zich 

hiervoor beschikbaar gesteld. 

Hartelijk dank voor uw bereidwil-

ligheid.

 

Het winterseizoen loopt ten ein-

de. Wij hopen dat het gezegende 

vergaderingen waren rondom de 

Bijbel en de Bijbelstudie over het 

‘Onze Vader’.

roeping van de vrouw. Laten we doen 

als Christus. Hij keek verder: Hij zag op 

de eeuwige vreugde die Hem wachtte. 

Dat gaf Hem moed en kracht om te 

volharden tot het einde. 

Na dit heldere referaat zingen we 

Psalm 119 de verzen 10 en 27. Onder-

tussen wordt er gecollecteerd voor de 

onkosten. In Ridderkerk is de opbrengst 

van de collecte € 656,61 en in Elspeet 

€ 560,00. Na enkele mededelingen 

sluit ds. Den Ouden de morgen af 

met gebed en vraagt een zegen voor de 

maaltijd.

Tijdens de pauze is er heerlijke soep 

en kunnen diverse artikelen worden 

gekocht.

De middagbijeenkomst begint met het 

zingen van Psalm 66 het 5e vers. Uit de 

Bijbel lezen we Hebreeën 11:8-16. Ds. 

Den Ouden opent de middagbijeen-

komst met gebed. 

In Ridderkerk leest mw. A. v.d. Mey uit 

Katwijk aan Zee een gedicht voor over 

Maria en Martha; in Elspeet doet mw. 

J. Beeke-Groenendijk uit Epe dit over 

voorbeeld zijn.

Ds. Den Ouden heeft vier vragen opge-

steld. Deze worden in groepen bespro-

ken. Als iedereen weer in de kerk zit, 

zingen we Psalm 26 de verzen 2 en 3. 

Dan volgt de plenaire bespreking van 

de vragen. 

Na een dankwoord richting de predi-

kant voor zijn leerzame bijdrage op deze 

beide dagen zingen we van Psalm 89 

het 8e vers.

Ds. Den Ouden sluit deze dag af met 

dankgebed.

12 april 2016:
Elspeet: Regiobijeenkomst 

Noord-Veluwe

Spreker: ds. K. van Olst 

19 april 2016:
Lunteren: Huishoudelijke 

Vergadering

Spreker: ds. R.W. Mulder

28 april 2016:
Waddinxveen: Regioavond West

Spreker: ds. W.J.C. van 

Blijderveen

Onderwerp: ‘Trouw’ 

6 oktober 2016:
Lunteren: 8e Bondsdag

Agenda

Kopij voor het volgende blad kunt u voor 21 maart e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl
Tevens kunnen de berichten voor de website naar bovengenoemd e-mailadres gestuurd 
worden. e-mail secretaresse HHV: cbhovestadstoffer@solcon.nl

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten te koop!
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Een weekje Israël
19-24 oktober 2015

A. Rijken-Ubak

De reis is al enige tijd geboekt wanneer plotseling een onrustige 

situatie ontstaat in Israël. De weken voorafgaand aan het vertrek 

lezen we bijna dagelijks over terreuraanslagen waarbij Palestijnen 

met messen op Joden insteken. Na rijp beraad vertrekken we op 

maandagmorgen 19 oktober (met man, zoon, schoondochter en  

twee kleindochters) in alle vroegte naar Israël.

Na een voorspoedige vlucht, met een 

overstap in Zürich, landen we na ruim 

acht uur in Tel Aviv. Op het vliegveld 

ervaren we weinig van dreiging. Met 

een huurauto rijden we naar Holon, 

de woonplaats van mw. Frida Kliger, 

een goede bekende van onze zoon en 

inmiddels ook van ons. 

Mw. Frida Kliger is in 1921 in Kurow 

(Polen) geboren. Ze komt in 1940, bij 

het aanbreken van de oorlog, in het getto 

van Warschau terecht. Haar vader en 

stiefmoeder worden weggevoerd naar het 

Poolse concentratiekamp Treblinka. Ze 

hoort nooit meer iets van hen. In 1943 

wordt zij per trein naar het concentra-

tiekamp Majdanek gebracht. Haar zus 

en neefje worden in een truck de bossen 

ingereden en daar doodgeschoten. Zelf 

wordt ze naar de gaskamer gebracht 

waar ze op het laatste moment uitge-

haald wordt. Auschwitz heeft arbeids-

krachten nodig en ze reist er met een 

veetrein naar toe. Twee jaar blijft ze in 

Auschwitz waarbij ze onder meer in de 

ziekenbarak van de beruchte dr. Mengele 

te werk wordt gesteld. In januari 1945 

gaat ze via de zogenaamde dodenmars, 

uiteindelijk op de trein naar Ravens-

brück en kort daarop naar Bergen Bel-

sen. Daar wordt ze bevrijd. Via de Alpen 

en Italië reist ze op een illegale boot in 

1947 naar Palestina. Ze wordt tegenge-

houden en op Cyprus gevangen gezet. 

Uiteindelijk mag ze naar Israël.

Na een gezamenlijke maaltijd met 

mw. Kliger rijden we verder naar het 

zuiden van Israël, vlakbij de grens met 

Egypte, en overnachten daar in het 

plaatsje Ezuz in de Negevwoestijn. Die 

woestijn strekt zich uit van Be’er Sheva 

(Berseba zie Gen.21:31) in het noor-

den tot Eilat in het uiterste zuiden, en 

beslaat meer dan 60% van het grondge-

bied van Israël.

Dinsdag rijden we, dwars door Israël, 

van het zuiden naar het noorden. We 

komen langs de Dode Zee en zien de 

vrouw van Lot in het Sodomgebergte 

staan…! We passeren ook het plaatsje 

Beit Shemesh. De volgende morgen 

lezen we in de ‘Jerusalem Post’ dat 

daar een orthodoxe Jood gestoken is 

door twee Palestijnen. De ene dader is 

doodgeschoten en de ander ligt zwaar-

gewond in het ziekenhuis. We over-

nachten in een kibboets, waar we af en 

toe van dichtbij geweerschoten horen, 

maar op het terrein zelf is alles rustig 

en dat blijft het ook. Later blijken het 

oefeningen geweest te zijn…

Woensdagmorgen pluk ik met mijn 

kleindochtertje Thabisa heerlijke rijpe 

vijgen in onze tuin. Vervolgens plukt 

ze ook de bloemen uit de tuin van de 

buren. Maar ach, dat is toch eigenlijk 

ook het principe van een kibboets: 

alles delen? Later op de dag rijden we 

naar het meer van Galilea, waar ooit 

de Heere Jezus op het water wandelde, 

met op de noordelijke oever het plaats-

je Kapernaüm.

Op weg naar het noorden rijden we in 

alle vrede en rust een heel eind langs 

de grens met Syrië. Het is bijna niet te 

geloven dat op enkele kilometers af-

stand de oorlog heerst. Als we uitstap-

pen waarschuwt onze zoon: Pas op, niet 

te ver naar de kant, want daar kunnen 

mijnen liggen. Er staan inderdaad op 

diverse plaatsen bordjes, die voor mij-

nen waarschuwen. 

In de verte zien we, temidden van het 

gebergte, de berg Hermon. We denken 

aan het 6e vers van Psalm 89:

Gij schiept het barre noord en ‘t zoele 

zuiden saam. Ginds juicht een Thabor, 

hier een Hermon in Uw Naam…

Donderdag voert de reis langs het Kar-

melgebergte naar Caesarea. Herodes 

geeft de stad de naam Caesarea, ter 

ere van keizer Caesar Augustus. Onder 

Herodes groeit Caesarea van een klein 

dorpje uit tot de tweede stad in het 

Joodse land. Herodes laat een grote 

haven aanleggen en hij bouwt een pa-

leis, waar hij ‘s zomers woont, omdat 

het dan in de hoofdstad Jeruzalem erg 

warm is. In de stad zelf bouwt Herodes 

een agora, verschillende tempels, een 

theater en een hippodroom met uit-

zicht over zee. In latere tijden laat Pon-

tius Pilatus hier een tempel bouwen ter 

ere van keizer Tiberius. 



29

In het Nieuwe Testament wordt  

Caesarea verschillende malen genoemd 

als doorgangsroute naar Jeruzalem. Het 

is ook de plaats waar Paulus gevangen 

zit onder de stadhouders Antonius 

Felix en Porcius Festus voordat hij  

verbannen wordt. Handelingen 24:25 

En als hij handelde van rechtvaardig-

heid en matigheid en van het toeko-

mende oordeel, Felix zeer bevreesd 

geworden zijnde, antwoordde: Voor 

ditmaal ga heen; en als ik gelegen tijd 

zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij 

roepen. Het is eveneens de plaats waar 

koning Agrippa tegen Paulus zegt: Gij 

beweegt mij bijna een Christen te wor-

den (Hand.26:28).

Die avond gaan we door de bergen rich-

ting Jeruzalem. Psalm 125 komt ons in 

gedachten: Rondom Jeruzalem zijn ber-

gen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, 

van nu aan tot in der eeuwigheid. 

We zien al gauw dat er in de stad veel 

soldaten en politiemensen op de been 

zijn. Ook voor ons hotel, in het oude 

stadsdeel van Jeruzalem, staat dag en 

nacht politie. 

Op vrijdagmorgen zitten we ’s morgens 

al om 5 uur op het dak van ons hotel. 

En niet tevergeefs, want we zien de zon 

prachtig boven de Olijfberg, en daarna 

over geheel Jeruzalem, opkomen. 

Naast het hotel staat een lagere school. 

Bijna alle kinderen worden met de auto 

naar school gebracht. Een enkeling 

loopt. Als de bel gaat, stellen alle kin-

deren zich per groep in een lange rij op. 

Na het zingen van diverse liederen en 

een toespraak door de directrice lopen 

ze keurig per groep naar binnen. 

Overdag bezoeken we de heilige Graf-

kerk, die gebouwd is op de plek waar 

Christus zowel gekruisigd als begraven 

zou zijn en volgens de overlevering ook 

Adam. In deze kerk is tevens het mid-

delpunt van de aarde! Vrijdagavond, bij 

het begin van de Sabbat, lopen we door 

de Via Dolorosa naar de Klaagmuur. Bij 

elk zijpad staat politie, maar verder is 

het opvallend rustig op straat.

De Klaagmuur is een gedeelte van 

de muur dat het plateau omringt en 

ondersteunt, waarop de eerste tempel 

van Salomo en de tweede tempel van 

Herodes eens stond. Op dit plateau op 

de Tempelberg staat nu de Rotskoepel. 

Op dezelfde plaats stond eens de ark 

van het verbond. Het betreden van dit 

Heilige der Heiligen is in het Joden-

dom absoluut verboden, behalve voor 

de vroegere hogepriester eenmaal per 

jaar bij de grote Verzoendag. Daarom is 

de hele Tempelberg voor vrome Joden 

verboden terrein zodat men ook geen 

kans loopt om per ongeluk op deze 

heilige plek te komen. De Westelijke 

Muur is de plaats waar je het dichtste 

bij de Tempelberg kunt komen. De 

aanwezigheid van God is ook na de 

verwoesting van de Tempel nog bij de 

Muur gebleven. Daarom klagen veel 

Joden bij de Muur, vanwege de ver-

woesting van de Tempel en de diaspo-

ra. Door niet-Joden wordt deze Muur 

dan ook Klaagmuur genoemd.

We mogen terugkijken op een mooie 

week, maar zijn ook dankbaar en blij 

als we zaterdagavond veilig landen op 

Schiphol, waar onze andere kinderen 

ons verwelkomen. Iemand zei, als je 

ooit in Israël geweest bent, blijft het 

land trekken. Dat geldt ook voor ons. 

Ook al zijn er veel dingen die er in de 

tijd van de Heere Jezus niet waren, 

toch blijft Israël het land van de Bijbel. 

Het land waar de Heere Jezus Zijn 

voetstappen heeft gezet en uit wier 

midden Hij voortgekomen is.


