
HERSTELD HERVORMDE VROUWENBOND

Door het geloof
 Bondsdag 2012

We mogen terugzien op een goed verlopen Bondsdag. We zijn dankbaar voor de 

goede opbrengst voor ons zendingsproject ‘Chifundo’. Vanuit het hele land komen 

op deze 4e oktober dames naar Lunteren.

Het thema is: ‘Door het geloof’, in aansluiting op ons Bij-

belstudieboekje over Abraham en ook op Hebreeën 11. 

‘Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam 

geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erf-

deel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende waar 

hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest 

in het land der belofte als in een vreemd land, en heeft in 

tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die mede-erfge-

namen waren van dezelve belofte. Want hij verwachtte de 

stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouw-

meester God is.’ 

De Heere geve dat een ieder van ons dat geloof mag be-

zitten. Naast de vaste rubrieken vindt u in deze bijdrage 

een verslag van die 4e Bondsdag. 

Het is weer december en we zitten midden in de Ad-

ventstijd. Dat er plaats in onze harten mag zijn voor het 

Kind van Bethlehem. We wensen u gezegende Kerstda-

gen en een goed 2013.

A. Rijken-Ubak
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Bondsdag HHV gehouden op 4 oktober 2012 in de 

Bethelkerk te Lunteren

Om negen uur verzamelen alle medewerkers zich in 

de grote zaal van de Bethelkerk. Mw. A. Rijken-Ubak, 2e 

presidente, vraagt de Heere om een zegen en leest He-

breeën 11:4-13.

Mw. N. Schalkoort-Zijderveld, 1e presidente, opent om 

half elf deze 4e Bondsdag van de Hersteld Hervormde 

Vrouwenbond. We zingen Psalm 95 vers 1 en 4. De presi-

dente zegt in haar openingswoord blij en dankbaar te zijn 

dat er zoveel dames naar deze Bondsdag zijn gekomen, 

om te luisteren naar de referaten over het thema van deze 

dag: ‘Door het geloof’. 

Een hartelijk welkom is er voor ds. L.W. Ch. Ruijgrok die 

in de morgenvergadering naar aanleiding van het thema 

het onderwerp ‘Geloofsgehoorzaamheid’ zal behandelen. 

Helaas is ds. A.A.F. van de Weg door ziekte verhinderd. 

Zijn referaat over ‘Geloofszekerheid’ heeft hij ter beschik-

king gesteld en zal door ds. C. Gielen worden voorge-

lezen. Ds. Gielen wordt hartelijk dankgezegd voor zijn 

bereidwilligheid om ook de verdere programmapunten 

van ds. Van de Weg over te nemen. 

Fijn, dat ook onze vaste organist Wouter Schalkoort en 

pianist Ton Burgering weer bij ons kunnen zijn. 

Een woord van welkom is er voor de afgevaardigden 

van de volgende organisaties en commissies: het mo-

deramen van de generale synode van de HHK; Hersteld 

Hervormde Mannenbond; Hersteld Hervormde Jongeren 

Organisatie; commissies zending en evangelisatie; Refor-

matorisch Dagblad; vrouwenbonden van de Christelijke 

Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Gemeenten, Her-

vormde Kerk en de Christenvrouw. De fotograaf, dhr. J. 

Bruinekreeft en de kerktelefoonluisteraars worden even-

eens welkom geheten. 

Een hartelijk welkom voor drie nieuwe verenigingen die 

zich na de vorige Bondsdag hebben aangesloten. Dat 

zijn ‘Sifra’ uit Werkendam, ‘Salóme’ uit Rotterdam/Kra-

lingseveer en ‘Tryféna’ uit Giessendam/Neder-Hardinx-

veld en Sliedrecht.

Ds. Ruijgrok leest Genesis12:1-7 en Hebreeën 11:8-10 en 

gaat ons voor in gebed.

Zijn referaat is getiteld: ‘Geloofsgehoorzaamheid’. 

Dit jaar gaat de Bijbelstudie van de Vrouwenbond over 

het leven van Abraham. Hij wordt 

ook genoemd in de rij van ge-

loofshelden in Hebreeën 11. Hoe 

komt dit? In de Hebreeënbrief 

wordt de klemtoon gelegd op 

de geloofsgehoorzaamheid van 

Abraham. ’Door het geloof is 

Abraham, geroepen zijnde, ge-

hoorzaam geweest om uit te gaan 

naar de plaats die hij tot een erf-

deel ontvangen zou…!’ Abraham 

werd geroepen uit een heidens land. Hier is sprake van 

Gods verkiezing. God grijpt in in Abrahams leven. God 

is altijd de Eerste, ook nu nog. Als dit niet zo was, zou er 

niemand tot bekering komen. Hij is de Eerste en brengt 

alles mee wat nodig is. En omdat Hij de Eerste is, daarom 

gaat Gods werk door. Daarom heeft het zin om als vrou-

wen samen te komen rondom het Woord van onze God. 

Want Hij staat Zelf garant voor Zijn eigen werk. 

Het is voor Abraham heel wat geweest. Hij moest veel 

loslaten. Maar er stond een zevenvoudige belofte tegen-

over: De Heere zal 1) Abraham het land wijzen, 2) hem 

tot een groot volk maken, 3) hem zegenen, 4) zijn naam 

groot maken, 5) zegenen die hem zegenen, 6) vervloe-

ken die hem vloekt en7) in hem alle geslachten van het 

aardrijk zegenen. Zeven is het getal van de volheid. Deze 

‘zevenvoudige’ belofte maakt duidelijk dat de Heere wel-

iswaar alles van Abraham opeist, maar dat Hij van Zijn 

kant ook alles voor Abraham zal zijn. En Abraham gaat. 

We lezen: ‘Door het geloof’ ging Abraham uit, niet weten-

de waar hij komen zou. Dat is geloofsgehoorzaamheid. 

Maar ook Abraham zou vallen, dat zien we in de Bijbel als 

hij vanwege de honger naar Egypte vertrekt. Geloofsge-

hoorzaamheid, niet alleen als alles meezit, maar ook als 

alles tegenzit. God beloofde aan Abraham dat Hij alles 

voor hem zou zijn. Dat geldt ook vandaag nog voor alle 

pelgrims op deze aarde. Hij belooft hun: ‘Ik ben met u alle 

dagen tot aan de voleinding der wereld.’

We zingen hierna Psalm 119 vers 65 en 67 en er wordt 

gecollecteerd voor de onkosten van deze dag.

Wouter en Ton spelen op orgel en piano Psalm 27 en het 

lied ‘Neem mijn leven, laat het Heer’. 

Na de mededelingen van mw. Rijken, sluit ds. Gielen deze 

morgenvergadering met dankgebed en vraagt om een 

zegen voor de maaltijd. Dan volgt de middagpauze.

Na deze onderbreking zingen we Psalm 105 vers 5 en 

6. Ds. Gielen leest Genesis 15:1-6, waarna hij de Heere 

dankt voor de maaltijd en een zegen vraagt voor de mid-

dagvergadering. We zingen Psalm 56 vers 5 en 6. Tijdens 

dit zingen wordt er een collecte gehouden voor het zen-

dingsproject van de HHV ‘Chifundo’.

Ds. Gielen leest nu het referaat ‘Geloofszekerheid’ , ge-

maakt door ds. Van de Weg. Hij begint met een uitspraak 

Bijbelstudieboekje

Ons vierde Bijbelstudieboekje 

voor het verenigingsjaar 2012-

2013 ‘Abraham’ gaat over het 

leven van Abraham. Diverse 

predikanten uit de Hersteld 

Hervormde Kerk hebben hun 

medewerking verleend. U 

kunt het boekje nog steeds 

bestellen voor € 5,25 (exclusief 

verzendkosten) bij:  

a.rijken-ubak@solcon.nl
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Vrouwenbond

geeft de HEERE nu Zijn sacramenten om het zwakke en 

aangevochten geloof te versterken. Ze tekenen uit Wie 

de Heere voor Zijn aangevochten kinderen wil zijn. Met 

geen ander doel dan om ons te bevrijden van alle twijfel 

en onzekerheid. Nu nog een keer de uitspraak waar ik 

mee begon: Je kunt beter duizendmaal twijfelen, dan je 

één keer vergissen. De Heere zegt dit niet tegen Abram. 

Hij weet van de twijfel af, maar wil het geloof van Abram 

versterken en voeden. Abram kreeg de sterren te zien. 

Wij hebben een helderder teken, de blinkende Morgen-

ster, opgegaan in de duisternis van een verloren wereld, 

krachtig genoeg om de duisternis van uw hart te door-

schijnen. Abram zei ‘amen’ op Gods beloften. Zo is hij de 

vader aller gelovigen. In zijn voetspoor gaan allen die 

hun hulp en kracht alleen van Hem verwachten. Die alle 

houvast in zichzelf verloren hebben en ziende op Jezus 

niet anders meer kunnen dan zeggen: Ik geloof, Heere, 

kom mijn ongeloof te hulp. 

Na dit referaat luisteren we naar Psalm 56 en het lied ‘Vas-

te rots van mijn behoud’ gespeeld op orgel en piano. Ds. 

Ruijgrok beantwoordt de vele binnengekomen vragen.

Dan zijn we gekomen aan de afsluiting van het zen-

dingsproject Chifundo. Mw. Schalkoort bedankt de leden 

van de vrouwenverenigingen voor hun grote inzet voor 

Chifundo. Het bedrag dat we vandaag aan de Zending 

van onze kerk mogen overhandigen is € 27.153,79! Dit is 

exclusief de opbrengsten van de verkooptafels. De pen-

ningmeesteresse mw. E. M. Melaard-Keijzer overhandigt 

dit symbolisch aan prof. dr. A. van Nieuw Amerongen, 

vertegenwoordiger van de commissie Zending.

van een godvrezende ouderling die zijn gemeenteleden 

voorhield: ‘Je kunt beter duizendmaal twijfelen dan je 

één keer vergissen.’ Is dit zo? Er wordt tegenwoordig zo 

gemakkelijk gesproken over geloof, zegt iemand. Als je 

maar gelooft wat er in de Bijbel staat, hoor je er al bij. 

Misschien zeggen we het niet hardop, maar denken 

we het: Is twijfel niet eerder kenmerk van het ware dan 

zekerheid van het geloof? Verdenken we niet eerder 

iemand die roemt in de zekerheid in Christus, dan ie-

mand die twijfelt over zijn geestelijke staat?Je kunt beter 

duizendmaal twijfelen, dan je één keer vergissen. Had 

die godvrezende ouderling toch niet gelijk?

Abram heeft het moeilijk, geen nakomeling. Heere, bent 

U werkelijk Wie U zegt te zijn? En dan komt de Heere 

hem tegemoet. Met Zijn eigen Woord - en is dat ten 

diepste niet Zichzelf - treedt Hij die vrezende Abram 

tegemoet. Dat is de eerste les als het gaat om geloofsze-

kerheid. De HEERE treedt ons tegemoet met Zijn Woord. 

De boodschap van Gods welwillendheid voor doelmis-

sers. Daarin ligt de vrijmoedig-

heid om te geloven. Slechts in 

Zijn genadevolle toezeggingen 

en heerlijke beloften. God komt 

niet op spectaculaire wijze tot 

ons, maar door middel van 

Zijn eenvoudige beloften. In 

dit verband denk ik ook aan 

de sacramenten. Zoals God 

aan Abram de sterren gaf als 

tekenen bij Zijn beloften, zo 
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Hij bedankt ons hartelijk in het Malawiaans!  

Mw. Schalkoort bedankt alle medewerkers van deze dag. 

Het belangrijkste van deze dag was het onderwijs vanuit 

Gods Woord. Laten we dat Woord meenemen, overden-

ken en bewaren in onze harten. Ze wenst alle verenigin-

gen en regionale verbanden Gods zegen voor het werk 

dat deze winter mag plaatsvinden en wenst ons een goe-

de thuisreis. Ds. Ruijgrok sluit de dag af met dankgebed. 

De opbrengst van de morgencollecte voor de onkosten 

is € 2.837,37

De opbrengst van de collecte voor de zending 

is € 3.942,32

De opbrengst van de verkooptafels is € 877,45

C.B. Hovestad-Stoffer

Van de bestuurstafel

Op de Bondsdag is het project Chifundo afgesloten, na-

dat er in de middagvergadering eerst nog een collecte 

is gehouden die € 3.942,32 opbracht. We mochten toen 

een prachtig bedrag overhandigen aan een afgevaar-

digde van de commissie zending. Het bedrag was nog 

niet compleet, want er zou nog de opbrengst van de ver-

kooptafels van die dag bijkomen. Inmiddels hebben we 

ook dat binnengekregen en mochten we het prachtige 

bedrag, iets afgerond door de HHV, van € 28.750,- over-

maken op de rekening van de Zendingsbond voor het 

project Chifundo. Dat geld is bestemd voor de kinderen 

in Malawi, die daar maïspap van krijgen en voor scholing 

voor de moeders. Geweldig, wat een bedrag! Als bestuur 

willen wij allen die daaraan hebben meegeholpen, een 

ieder op haar eigen manier, individueel of als vereniging, 

heel, heel hartelijk bedanken. Uw betrokkenheid bij dit 

project was overweldigend. Maar bovenal willen wij de 

Heere danken dat Hij de harten neigde om mee te hel-

pen om dit bedrag bij elkaar te brengen. Hem komt daar-

voor alle lof en dank toe! Mogen we ook in de toekomst 

op u rekenen, als we weer een nieuw project starten D.V 

volgend jaar?

E.M. Melaard-Keijzer

Uit de regio’s

Regioavond van vrouwenverenigingen in de Classis 

Noord, gehouden op 18 oktober 2012 in Nieuwleusen.

De presidente opent met een welkomstwoord en laat 

Psalm 86 vers 6 zingen. Ds. G. Kater uit Rouveen gaat 

voor in gebed en leest Mattheüs 16:13-28. Hij verzorgt 

een lezing over ‘Zelfverloochening’. Zelfverloochening 

raakt de kern van het geestelijke leven. Ons verstand, 

onze wil, ons hart en ons gevoel moeten we leren on-

derwerpen aan Zijn wil, opdat Zijn wil in ons leven ge-

schiede. Christus wil ons dat leren aan Zijn voeten. Er is 

wedergeboorte nodig. Hij roept ons toe: ‘Komt allen tot 

Mij.’ Hij komt tot ons in het gewaad van Zijn Woord. De 

Heilige Geest werkt dan de geloofsgemeenschap met 

Christus. Hij vernieuwt onze wil, zodat we leren vragen: 

‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’ Onze zelfhandhaving 

en het leren van waarachtige zelfverloochening vormen 

een levenslange strijd. Zelfverloochening raakt niet al-

leen de verhouding tot Christus, maar ook die tot onze 

naaste. Onze naaste is immers Zijn schepsel? We hebben 

de houding van de Koning van de Kerk nodig, Die vol-

maakte liefde tot Zijn Vader had en Hem gewillige ge-

hoorzaamheid bewees. Zelfs in de hof van Gethsemané, 

toen Zijn zweet tot grote druppels bloed werd, bad Hij: 

‘Uw wil geschiede.’ Alleen het gelovig opzien tot Hem 

verbreekt onze zelfhandhaving. Voor ons is het gebed 

nodig: ‘O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.’ Door ootmoe-

digheid leren we dan de ander uitnemender te achten 

dan onszelf. Zelfverloochening is sterven aan onszelf. Als 

we aan Zijn voeten geleerd hebben wat het is om het 

kruis te verdragen en de schande te verachten, dan mag 

er ook een uitzien zijn naar de toekomende verlossing 

van het lichaam des doods en mogen we Hem eeuwig 

volmaakt grootmaken.

Na de pauze bespreekt ds. Kater duidelijk de ingekomen 

vragen, waarna mw. R. Steller het gedicht declameert: 

‘De Minste’. Mw. H. Mekenkamp-Harskamp bedankt al-

len voor hun bijdragen en in het bijzonder ds. Kater voor 

zijn leerzame en indringende referaat. We zingen tot slot 

Psalm 62 vers 4 en 5, waarna ds. Kater met dankgebed de 

vergadering besluit.

Kopij voor het volgende blad en voor de website kunt u 

voor 9 januari 2013 e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl

R.M. Heldoorn-Heldoorn | secretaresse
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