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Zicht op het Woord

‘Hebt de wereld niet lief’.
(1 Johannes 2:15)

Hebt de wereld
niet lief
Ds. A. Vlietsra

K

ort, krachtig, kernachtig

Leven in een verander(en)de samenleving. Richtinggevend dient ons Schriftwoord te zijn: Hebt
de wereld niet lief. Een oneliner, een kernachtige uitspraak met de lengte van één zin. Korter,
krachtiger kan Gods eis niet worden geformuleerd. Johannes,
de discipel welken Jezus liefhad, heeft in zijn levenseinde zijn
warme liefde tot zijn Meester bezegeld met verbanning naar
het eiland Patmos. Uit eigen ondervinding weet deze oude
geoefende christen dat liefde tot de wereld de liefde tot God
niet verdraagt. Hier spreekt geen man van een lieve, zoete
Jezus of een die hinkt op twee gedachten. Scherp veroordeelt
de apostel der liefde de wereld. Het is van tweeën één. Het
is niet: Hebt God lief, dient Hem én blijft gewoon de wereld
dienen, houdt gerust haar begeerlijkheden aan de hand. Het
is niet én-én, het is óf-óf. De Heere wil geen geschipper, geen
gemarchandeer. Hij wil niet: God én de wereld. Zijn eis is radicaal: God óf de wereld. Van die scherpte, van de breuk met
wereld en zonde wil men graag áf. Het kan, het mag niet. God
gaat nooit van Zijn Woord af. Laat mij er twee Bijbelwoorden
naast leggen. Wordt dezer wereld niet gelijkvormig (Rom.12:2).
Een christen mag zich nooit voegen in de vorm, in het schema, in het denkpatroon, in de leefwijze van de wereld. Jakobus schrijft (in 4:4): Weet gij niet dat de vriendschap der wereld
een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil
zijn, die wordt een vijand Gods gesteld. Liefde tot God, vriendschap met Hem, dienen van de Heere kan onmogelijk samengaan met liefhebben van de Godevijandige wereld. De positie
van een christen dient altijd openbaar te komen: Wel ín de
wereld, niet ván de wereld.

Scheiding, smart, strijd
Door de zondeval zijn wij gewórden liefhebbers van onszelf,

van de wereld, van ons vlees, van ons eigen ik. Discipelen
van Christus zijn niet wereldsgezind, léven niet voor deze
wereld, doen met haar niet mee, zijn ánders en léven anders
dan de wereld. Op de Pinksterdag, als Gods Geest het heerlijkst werkt, predikt Petrus: Wordt behouden van dit verkeerd
geslacht. Zodra het beginsel van het nieuwe leven in uw hart
is gelegd, kunt u met de wereld niet meer mee. Gods Geest
werkt scheiding, smart over uw zonde, droefheid naar God, zo
totaal anders dan de droefheid der wereld, die de dood werkt.
U verwacht meer fulmineren tegen de wereld, zoals die zich
in onze tijd openbaart? Ik mijd het niet, maar concentreer mij
op de kern. Wij dragen de wereld altijd, overal met ons mee.
De wereld met al die flitsende gedachtebeelden is in ons hart!
De wereld trekt aan ons met haar zuigkracht, trekkracht, aantrekkingskracht, afleidingsmanoeuvres. O, die vuile wereld,
de luxe wereld, het puur wereldse leven, de voluit wereldse
levensstijl! Op allerlei manieren heeft de goddeloze wereld vat
op ons. Wie de wereld liefheeft, komt met de wereld óm, gaat
met haar ten onder. Als u de wereld loslaat, laat zij u los. Zij
zal, zij kán niets voor u doen. Arme wereldling toch! Gedenkt
aan de vrouw van Lot. Haar hart lag in Sodom, in de wereld.
De liefde tot de wereld werd haar dood. Démas, hebbende de
tegenwoordige wereld lief gekregen, keert zich van de Heere af.
Het woord kan u nooit ‘te zwaar’zijn? Het baat u niets als uw
levenspraktijk niet is: Hebt de wereld niet lief! Er moet gedurig
strijd worden gevoerd tegen de wereld! Dat gebeurt alleen als
mijn hart door het ware geloof verbonden is aan Hem, Die in
volmaakte zin de wereld heeft gehaat. Nooit heeft de wereld
Hem kunnen aftrekken van Gods wil en weg. Ik heb nodig op
Christus te lijken, in alles aan Hem gelijkvormig te worden
gemaakt. Dan is het: Wég wereld, wég schatten. Gij kunt niet
bevatten hoe rijk ik wel ben. Die rijkdom, zó te leven in een
verander(en)de samenleving gun ik u.
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Computer...
# problemen
# advies
# verkoop
# beheer
# hulp op afstand
# en overige ict-zaken
Bel of mail ons!
Akelei 16 | 3247 DD Dirksland
0187 70 10 15
info@abrahamse-ict.nl

www.abrahamse-ict.nl

Bezuijen
Bemiddeling
De makelaar van ( )u

www.eavpraktijkholos.nl

De Stichting Gemoedsbezwaarden tegen Verzekeringen heeft als doel individuele en collectieve
voorlichting geven aan en belangenbehartiging van gemoedsbezwaarden tegen verzekeringen.
Voor € 10,00 per kalenderjaar bent u donateur van de stichting en steunt u haar werk.
U krijgt dan de door de stichting opgestelde praktische en principiële brochures gratis toegezonden.
Ook ontvangt u enkele keren per jaar een nieuwsbrief met daarin actuele informatie.

Telefonische vragen en donateuraanmelding tijdens kantooruren:
0488 - 44 91 54, of via e-mail: voorlichting@gemoedsbezwaarden.nl
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Zicht op diaconaat

De Hoop helpt

mensen op weg
naar herstel
‘Omzien naar anderen en de beste zorg bieden, dat ervaren
de medewerkers van De Hoop als een Bijbelse Opdracht.
Samengesteld door diaken E.T. Draaijer
portefeuillehouder verslavingszorg binnen de GDC

De Hoop (sinds 1977) wil op een betrokken en deskundige wijze kinderen,
jongeren en volwassenen met psychische problemen en/of verslavingsproblemen helpen tot herstel te komen.
Mensen worden bij De Hoop gezien.
We bieden hoop en werken samen aan
herstel in een liefdevolle omgeving',
aldus Maarten Ouweneel, fondsenwerver en relatiebeheerder bij Stichting
Vrienden van De Hoop.

Kwaliteit van zorg
Iedere cliënt die bij De Hoop komt,
heeft een hulpvraag: genezing van of leren omgaan
met klachten en stoornissen. Achter deze vraag ligt
altijd een tweede vraag:
help me met mijn leven!
Deze tweede vraag staat in
verband met de relaties die
een mens heeft. Tijdens de
behandeling en begeleiding
wil De Hoop aandacht hebben voor
de vier relaties die ieder mens heeft.
De relatie met jezelf, de schepping, de
ander en met God.

Locaties
De Hoop biedt ambulante hulp op
verschillende locaties in Nederland:
Dordrecht, Houten, Amersfoort,
Vlissingen, Rotterdam en Veenendaal. In Dordrecht biedt De Hoop
ook klinische zorg aan en begeleid en
beschermd wonen. In Dordrecht en
Vlissingen heeft De Hoop daarnaast

ook een inloophuis. Hier wordt geen
behandeling geboden, maar krijgt men
wel zorg en aandacht. En het kan een
opstap zijn naar verdere behandeling
en begeleiding binnen De Hoop.

Niet vergoed
'Niet alle zorg die we leveren wordt
door de zorgverzekeraar vergoed', aldus
Maarten Ouweneel. Bijvoorbeeld de
pastorale zorg, de opvang van kinderen
die samen met hun ouders kunnen
worden opgenomen, de inloophuizen
in Vlissingen en Dordrecht en de Stay
Clean-zelfhulpgroepen,
waarin deelnemers elkaar
ondersteunen in het ‘clean’
zijn. Een bijzonder voorbeeld zijn ook de werkervaringsplaatsen. Daarmee
bouwen cliënten weer
een goed dagritme op én
wordt de afstand tot een
plek in de arbeidsmarkt na
de behandeling minder groot. Ook de
conferenties die door De Hoop worden
georganiseerd, met christelijke sprekers waar cliënten, die God vaak nog
nauwelijks kennen, uitleg krijgen, zijn
hiervan een goed voorbeeld. Voor veel
cliënten is dit de eerste kennismaking
met Gods Woord.
Meer informatie en verhalen van
Hoop zijn te lezen op www.vriendenvandehoop.nl. Uitgebreide informatie
over de hulpverlening is te vinden op
www.dehoop.org.

Jong en
verslaafd
Mijn naam is Johan.
Lang ben ik verslaafd geweest aan
cocaïne. De eerste tijd wist ik het
verborgen te houden. Maar na verloop van tijd lukte dit niet meer.
Eerst kwamen mijn broers en zussen
er achter en later ook mijn ouders.
Er volgde een moeilijke tijd. De
familie ging erop aandringen dat ik
hulp zou zoeken. Er waren momenten dat ik het wilde, maar nadat ik
weer wat gebruikt had, wilde ik toch
weer geen hulp.

Gesprekken
Na een aantal indringende gesprekken
met iemand die ik vertrouwde, heb ik
besloten om toch hulp te gaan zoeken.
Tijdens deze gesprekken werd ik erop
gewezen dat ik, als ik zo door zou
gaan, uiteindelijk alleen zou komen te
staan. Dat het thuis wonen onmogelijk
zou worden. Dat ik mijn werk zou verliezen. Dat ik niet met mijn neefjes en
nichtjes op pad zou mogen en kunnen.
Ik ben met mijn broer naar de huisarts
gegaan en de huisarts heeft tijdens het
gesprek direct contact gezocht met De
Hoop. We hadden in het gesprek bij
de huisarts De Hoop genoemd, omdat
dit een christelijk GGZ is. Daarbij
komt dat de resultaten van De Hoop
de beste zijn.
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Naar De Hoop
Na een aantal intakegesprekken heb
ik in overleg gekozen voor een opname van 3 maanden, het Men4Life
traject. Op de afdeling zijn duidelijke regels. Op tijd opstaan voor het
ontbijt, er zijn roosters voor corvee,
koken en schoonmaken. Je moet
je eigen kamer schoonhouden, zelf
wassen en strijken. De eerste weken
mag je alleen onder begeleiding de
afdeling verlaten. Daarnaast heb je
allerlei gesprekken; kringgesprekken,
gesprekken met een psycholoog en
een psychiater. In de gesprekken
komt ook duidelijk naar voren dat
de Bijbel, het geloof, je houvast kan
geven. Iedere zondagmorgen gingen
we naar een bijeenkomst van een
Evangelische gemeente in Dordrecht.
Daarnaast is er ook tijd voor sport
en ontspanning. Na verloop van tijd
mag je een paar uur op een zaterdag
naar huis, maar als je terugkomt,
krijg je direct een test of je niet gebruikt hebt.

Terug kijkend
Achteraf gezien kan ik zeggen dat er
momenten zijn geweest dat ik het
zwaar, soms zelfs zeer zwaar vond.
Maar ik ben erg blij dat ik het gedaan
heb. Ik heb geleerd structuur aan
te brengen in mijn leven en ik heb
tips gekregen hoe ik met moeilijke
momenten om moet gaan. Ik ga weer
naar de kerk. Ik doe nu weer allerlei
dingen die ik vroeger leuk vond. Dingen waar ik tijdens mijn verslaving
geen zin meer in had. Bij De Hoop
heb ik goede nazorg ontvangen.

Oproep aan jongeren
Alle jongeren die tobben met verslaving, raad ik met klem aan om
iemand in vertrouwen te nemen en
samen met je vertrouwenspersoon
het gesprek aan te gaan met je ouders
en de huisarts. Zoek professionele
hulp, zoals ik die bij De Hoop heb
mogen ontvangen.
Johan is een jongere uit een Hersteld
Hervormde Gemeente
De naam Johan is fictief
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Ouders delen hun
ervaring
Uit ervaring weten wij inmiddels dat
verslaving heel wat doet, allereerst met
de verslaafde zelf, maar ook met zijn of
haar omgeving.

Ontkenning
Als ouders duurt het even voordat je
door hebt en gelooft dat je kind verslaafd is. Als het zover is, wordt het er
niet makkelijker op. Je gaat het ontkennen, je maakt je zorgen over waar je
kind naar toe gaat, je krijgt een gevoel
van schaamte en falen.
Hoe krijg je je verslaafde kind in
deze situatie zover dat hij of zij hulp
gaat zoeken?

Tijdens en na de
behandeling
Als je kind hulp gaat zoeken en uiteindelijk opgenomen wordt, sta je als
ouders voor de vraag: hoe gaan wij hier
mee om? Hoe handelen we binnen ons
gezin? Maar ook: hoe communiceren
wij naar ‘buiten’?
Als je kind na een intensieve periode
uit de opname thuiskomt, denken veel

mensen dat de zorgen opgelost zijn.
Maar de ex-verslaafde heeft zo nu en
dan een fel gevecht met zichzelf en
volgt nog een nazorgtraject.
Daarnaast moet er op verschillende
terreinen weer een vertrouwensband
groeien tussen kind en ouders. En ouders moeten opnieuw leren loslaten.

Meeleven
Als ouders zijn er ook gesprekken gevoerd bij De Hoop. Het is duidelijk
geworden dat wij niet de enigen zijn
die met zorgen omtrent verslaving geconfronteerd worden. De jeugd wordt
vaak gewaarschuwd voor de gevolgen
van drugsgebruik. Maar laten we ook
aandacht hebben voor het herkennen
van een verslaving. Een oproep aan
gemeenteleden: draag deze gezinnen
op in het gebed. Toon uw meeleven.
Een kaart naar ouders en verslaafde
doet goed.

Verslavingszorg en geloof
Hoe help je een patiënt zo optimaal mogelijk
van een verslavingsstoornis af? Klinisch
psycholoog Jan Teerds, werkzaam bij De Hoop,
pleit ervoor om de geloofsbeleving van de cliënt
structureel te betrekken bij de behandeling.
Waarom houden drank en drugs mij in hun greep? Is dat Gods wil en kan Hij
mij helpen van mijn verslaving af te komen? Voor veel cliënten van De Hoop zijn
dergelijke vragen nauw met elkaar verweven, zo is Teerds’ ervaring. Mede om
die reden focussen de hulpverleners tijdens de behandeling nooit alleen op het
in kaart brengen van iemands middelengebruik of psychisch welbevinden. 'Het
is bij ons al jaren de praktijk om ook mee te wegen hoe iemand denkt over het
doel van het leven en hoe hij of zij het geloof beleeft.' Teerds: 'Uiteindelijk gaat
het erom dat we ons bij De Hoop inspannen om mensen op weg te helpen naar
een nieuw leven en, mocht het zo zijn, ook naar het Leven met een hoofdletter.'

Toegroeien naar

een verslavingsvrij leven
Een medewerker van
De Hoop aan het woord
Leo Blaak is ouderling van de hersteld
hervormde gemeente van Oud-Beijerland en in het dagelijks leven werkzaam bij De Hoop als werkbegeleider
op het bedrijfsbureau van De Hoop
Drukkerij (een werkervaringsplek voor
cliënten van De Hoop GGZ).

Werkervaringsplekken
De gedachte achter de werkervaringsplekken is om gasten een grotere kans
te bieden op werk na hun behandeling
bij De Hoop. De ervaring heeft geleerd
dat, als mensen na hun behandeling
weer zelfstandig gaan wonen zonder
dat ze werk hebben, zij vaker terugvallen in hun verslaving. Wij bieden een
veilige werkplek waar zij werkervaring
op kunnen doen en (weer) in een werkritme kunnen komen. Gemiddeld zijn

er 15 mensen bij ons geplaatst, die
een jaar tot twee jaar bij ons blijven.
De meest voorkomende verslavingen
zijn die aan cannabis, cocaïne en
zeker ook drank. Maar ook heroïne
en GHB. Dikwijls hebben deze mensen naast hun verslaving nog andere
problematieken zoals ADHD, ADD,
autisme of borderline (dubbele diagnose). Het gaat om mensen met de
meest uiteenlopende achtergronden,
kerkelijk en niet-kerkelijk.
Voordat iemand bij ons geplaatst
wordt, wordt er eerst een behandelplan gemaakt en worden er doelen
gesteld. Daarbij wordt gekeken
naar ervaring en ook naar wat men
kan en wil.

Dagopeningen
De dag beginnen we met elkaar. We
lezen dan een gedeelte uit de Bijbel
waar we dan over doorpraten en de
vragen die er zijn, proberen we te beantwoorden. Omdat sommige gasten
niet bekend zijn met de Bijbel maken
we daarom dankbaar gebruik van de
Bijbel met uitleg (BMU). Daarna bidden we met en voor elkaar. Het is vaak
bemoedigend als je merkt dat men ook
echt bezig is met het Woord en op zoek
gaat naar antwoorden op de vele vragen
die er leven.

Terugvallen
Het is altijd mooi om te zien dat
mensen tijdens hun verblijf bij De
Hoop toegroeien naar een geregeld en
verslavingsvrij leven met kans op een
nieuwe werkkring, al brengt dat wel
voor sommigen veel spanning met zich
mee. Op zulke momenten zie je ook
vaak dat een terugval in gebruik op de
loer ligt. Terugvallen maak je trouwens
veel mee. Dat is moeilijk als dat gebeurt. Ik denk dan wel eens: hoeveel
terugvallen in de zonde heb ik zelf niet

elke dag? Dat U mij nog niet moe bent
geworden, Heere! Dan word je bepaald
bij het geduld dat God met jou heeft.
Je hebt dan ook nooit een verwijt aan
een ander, maar je voelt mee met de
pijn en de schaamte en je mag de ander aansporen om Hem om bijstand te
vragen. Het gebeurt ook dat je iemand
na een terugval niet meer terugziet. Of
dat na jaren oud-cliënten weer terugkomen omdat het toch niet goed gegaan
is. Gelukkig hebben ze zich dan weer
aangemeld. Het is vaak niet eenvoudig
voor hen om dat te doen.

Gezichten
In de tien jaar dat ik dit werk mag
doen, heb ik veel mensen zien komen
en gaan. Je ziet de gezichten voor je, je
kent de namen. Van sommigen weet je
dat ze goed terechtgekomen zijn, van
anderen weet je het niet. Soms hoor je
verdrietige berichten.
Het geeft mij rust dat we elke dag het
Woord van God mogen zaaien met de
bede dat Hij dat zou willen zegenen en
dat alles in Zijn handen is. Maar ook
dankend dat er nog plaatsen zoals De
Hoop bestaan.
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vooraf
niet goed wis
t wat het ein
dresultaat
zou zijn, maar
wat ben ik blij
dat ik
het heb doorge
zet!

e plekken gee
n haarzakjes
ervan op je zelfvertrouwen en sociale leven is
meer heb en
er littekenweef
sel op
vaak enorm. Dat geldt voor zowel vrouwen
als mannen, oud én jong, want kaal zijn is
na
echt niet iets voor uitsluitend oudere mensen.
“ik kan me heel goed voorstellen
Gelukkig is er een fantastische manier om
Oprichter Mario Bon: “Ons gezamenlijke
mensen
dunne of kale plekken in haar te dat het voor doel
is om umet
weereen
te laten stralen. Voor
haarprobleem
best
spannend
camoufleren. Op het gebied van unieke
iedere
cliënt
wordt een individueel
om naar debehandelplan
echthaaropgesteld,
kliniek hetgeen resulteert
oplossingen voor haarproblemen is,
is de
EchtHaar Kliniek toonaangevend.te
Hier
in een
uniekwel
kapsel. Dankzij een aanvulling
gaan en dat
er ook
worden door een team van deskundige
en
vanwordt
echt haar ontstaat weer zelfvertrouwen,
eens sceptisch
gepassioneerde haarspecialisten gereageerd, maar
een positiever
geloofzelfbeeld en simpelweg meer
geavanceerde haarwerken gecreëerd die
plezier in het leven. De handgemaakte
mij, wanneer ik zeg, dat dit
beslist niet van uw eigen haar zijn te
haarunits en -reconstructies op maat zijn
de oplossing een
is!” exacte kopie van het eigen haar en
onderscheiden. Zo’n haarunit kan al na
zes tot acht weken klaar zijn.
worden daar middels innovatieve
bevestigingsmethodes feilloos en
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leven weer
op de rit!”
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Voor

onzichtbaar in verwerkt. Dit zorgt voor het
allermooiste en meest natuurlijke resultaat.
U gaat weer zelfverzekerd,
zorgeloos en
na
comfortabel door het leven.”
Ook weer stralen dankzij mooi, vol haar?
Met vier vestigingen is er altijd wel een
EchtHaar Kliniek bij u in de buurt! Bezoek
de website, vraag de uitgebreide brochure
aan of maak een afspraak voor een gratis
consult.

AMSTERDAM

APELDOORN

NUNSPEET

VIANEN

Sarphatistraat 32
1018 GL Amsterdam

Hoofdstraat 218
7311 BG Apeldoorn

F.A. Molijnlaan 145
8071 SE Nunspeet

Voorstraat 91
4132 AP Vianen

Bel voor een brochure of een gratis consult 0341-42 41 30
www.echthaar.nl
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ECHTHAAR
KLINIEK
LAAT U
WEER
STRALEN
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Hoe dient de generale diaconale
commissie (GDC)
de Hersteld Hervormde Kerk?
Ds. J. Joppe

Aan de generale diaco
nale commissie – afgekort
GDC – is gevraagd om iets
te vertellen over het werk
wat we als landelijk com
missie doen. Eigenlijk is
dat in één woord samen te
vatten: DIENEN.
De leden van de GDC van links naar rechts; zittend:
ds. J. Joppe en diaken J.J. Verloop; staand: diaken G. Vos,
diaken D.C. Bakker; diaken H. Smits, diaken E.T. Draaijer; dhr. P. van den Boogaard sr. en diaken T.J. Alderliesten.

De GDC is een landelijke commissie van de kerk die zich bezighoudt
met de vorming en toerusting van
diakenen. We doen dat door hen van
informatie te voorzien die nodig is
voor de uitoefening van hun ambt. Dat
gebeurt door nieuwsbrieven, maar ook
door toerustingsdagen of cursussen te
organiseren. Die toerustingsdagen vinden altijd op de eerste twee zaterdagen
van september plaats. Vorig jaar hebben we in Oud-Beijerland en Elspeet
met diakenen uit allerlei gemeenten
nagedacht over hoe je kunt signaleren
of er bij gemeenteleden diaconale hulp
nodig is. Ook is er in 2018 in samenwerking met Eleos een toerustingscursus georganiseerd over ‘Omgaan met
psychische nood in de gemeente’.
De GDC ondersteunt diaconieën. Als
men op diaconale vragen zelf geen
antwoord weet, kan men bij de GDC
terecht. De GDC kan tijdelijk helpen
als een hulpvraag de financiële draagkracht van die diaconie te boven gaat.
Verder is de GDC betrokken bij za-

ken die beter landelijk dan plaatselijk
geregeld kunnen worden, zoals het
diaconaal gastenhuis ‘De Oase’ en het
platform Jeugdhulpverlening. Vanuit
dit interkerkelijke platform worden
verschillende initiatieven ontplooid,
zoals het project huiselijk geweld
& kindermishandeling, de jaarlijkse
pleegzorgdag en het onderzoek verslavingszorg. Met stichting De Vluchtheuvel regelen we gastopvang. De
kosten hiervan worden betaald uit de
collecte voor het ‘Fonds Welzijnsvoorzieningen'. Daarnaast zijn er contacten
met verschillende andere organisaties,
zoals de stichting Schuilplaats, Eleos,
Ontmoeting en De Hoop.
Ook verleent de GDC diaconale hulp
in binnen- en buitenland. Zodra zich
ergens op de wereld een ramp voltrekt,
nemen we contact op met hulpverleningsorganisaties als Woord en Daad
of ZOA. Vanuit het ‘Noodhulp en rampenfonds’ - waarvoor in de gemeenten
wordt gecollecteerd - kan gelijk een
bedrag worden overgemaakt om de

nood in het getroffen gebied te lenigen. Van deze hulp ontvangen we een
projectvoorstel en later een verslag.
De GDC is nauw betrokken bij de
diaconale hulp in Malawi. Dat betreft allereerst de voedselhulp als er
hongersnood is. De laatste tijd zijn
we in overleg met de kerk in Malawi,
de RPC, bezig met een project voor
structurele verbetering van landbouwmethoden. Voor beide soorten hulp is
de collecte ‘Diaconale projecten Malawi’ bestemd.
Momenteel bestaat de GDC uit 8
leden. Naast de voorzitter, ds. J. Joppe, de secretaris, diaken J.J. Verloop
en de financieel adviseur, dhr. P. van
den Boogaard sr., zijn dat uit de classis Noord-Veluwe: diaken H. Smits;
uit de classis Midden: diaken E.T.
Draaijer; uit de classis West: diaken
T.J. Alderliesten; uit de classis ZuidWest: diaken D.C. Bakker; uit de
classis Zuid-Oost: diaken G. Vos; en
uit de classis Noord wordt nog een
diaken gezocht.
9

Zicht op opleiding en vorming

‘Zo is dan het geloof
uit het gehoor…’

Over de prediking in een beeldcultuur
dr. P.C. Hoek

Vensters op de boodschap
U herkent de titel: het is een woord
van Paulus. Een woord dat ons duidelijk maakt van hoeveel belang de
prediking van het Evangelie is. Zoals
de apostel op een andere plaats zeggen
zal, heeft het God behaagd ‘door de
dwaasheid der prediking zalig te maken
die geloven’ (1 Kor.1:21). De Heilige
Geest bedient zich van de prediking
van het Woord. Daarin en daarmee
neemt Hijzelf het woord! Om mensen
aan te spreken en in hen te spreken.
Om het geloof te werken en te versterken.
Nu beleven wij een tijd waarin het
gesproken en met name het geschreven
woord meer en meer plaats moet maken voor het beeld (ook wel de iconic
turn genoemd). Boodschappen worden vooral in beelden gebracht. Het
beeld is dan ook alom in onze cultuur
aanwezig. En voor veel mensen geldt
dat een boodschap vooral dán tot hen
doordringt als deze in beelden tot hen
komt. Dat dit betekenis heeft voor
de doordenking van de prediking is
duidelijk. In elk geval dienen zich hier
heel wat vragen aan. De eeuwen door
heeft de predikkunde (homiletiek) een
ferm accent gezet op de eis – en wat
mij betreft met recht – dat een preek
overtuigend en onderwijzend van aard
moet zijn. Dat brengt veelal met zich
mee dat een preek een sterk betogend
karakter heeft. Een van de vragen die
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zich aandienen, is dan ook deze: Hoe
verhoudt dit karakter van de prediking
zich tot de beeldcultuur? Als het waar
is dat de we als mensen meer vatbaar
worden voor zichtbare boodschappen
en minder voor leesbare of hoorbare
boodschappen.
De vraag is intussen wel of het dilemma zo groot is als veelal gesuggereerd
wordt. Het belang van beeldend (s)preken is in zijn algemeenheid altijd inge-

Een beeld brengt de
boodschap dichterbij.
Het nodigt uit om actief
mee te luisteren en mee
te denken. En behalve
dat, raken beelden
aan emoties.

zien. Als we teruggaan naar de Schrift
zelf moet het iedereen wel opvallen
hoe vaak in beelden gesproken wordt
en hoe vaak voorbeelden gebruikt
worden. Wie speurt naar beelden in
bijvoorbeeld de Psalmen komt ervan
onder de indruk. En wat te denken van
de prediking van Jezus? Zijn woorden
zijn vol van (voor-)beelden ontleend
aan het dagelijkse leven. Maar ook de
preken van de groten uit de kerkgeschiedenis kenmerken zich in de regel
door beeldend en daarom krachtig
taalgebruik. Het is de moeite waard om
vanuit dat perspectief eens preken te
lezen van Edwards, Spurgeon, Brooks,
Watson, Swinnock en zoveel anderen.

Bij de doordenking van de prediking
hebben zij oog gehad voor het belang
van het beeld, het voorbeeld, de verbeelding. In navolging van Spurgeon
noemt Ryle beelden of voorbeelden
‘vensters op de boodschap’. Verder was
hij diep doordrongen van de noodzaak
van eenvoud in de prediking. Dat wil
zeker niet zeggen dat preken simpel
zijn. Wel dat ze voor wat betreft de taal
toegankelijk en verstaanbaar zijn. Als
predikers zullen we ons tot het uiterste
inspannen om begrepen te worden;
de boodschap moet immers begrepen
worden! In deze betekenis vraagt en
vergt eenvoud in de prediking grondige
voorbereiding en uiterste inspanning.
Eenvoudig preken is niet gemakkelijk.
In zijn Simplicity in preaching doet
Ryle ons in dezen heel waardevolle
wenken aan de hand.

Overwegingen bij de
prediking
Met het oog op de praktijk van de prediking zou ik dan ook in het korte bestek van dit artikel twee dingen willen
overwegen. Om te beginnen iets over
de taal. Als het zo is dat onze hoorders
in mindere mate aangelegd zijn op het
gesproken woord, zal het er op aankomen om in ons taalgebruik eenvoudig
en toegankelijk te zijn. Dat komt neer
op duidelijke spreektaal, waarbij we
gebruik maken van eenvoudige bewoordingen in korte zinnen. De geschiedenis van de prediking laat zien dat daarbij een directe en concrete aanspraak
van de hoorder van groot belang is.
In de tweede plaats is het van belang
om oog te hebben voor het beeldende
aspect in de prediking. Dat gaat om
meer dan het gebruik van goede voorbeelden. Beeldende taal als zodanig
kan de hoorder helpen te ‘zien’ waarom
het gaat. In versterkte zin geldt dat
uiteraard het voorbeeld zelf. Een goed
voorbeeld is een venster op de boodschap. Een beeld brengt de boodschap
dichterbij. Het nodigt uit om actief

mee te luisteren en mee te denken. En
behalve dat, raken beelden aan emoties. Denk eens aan wat het voorbeeld
dat Nathan gebruikt, doet in diens
onderhoud met David! Verder is een
voorbeeld een brug tussen de boodschap en het dagelijks leven. Het is een
belangrijke steun voor het geheugen.
Bovendien blijkt het vaak een goed
aanknopingspunt voor het gesprek over
de preek achteraf.

Luisteren kun je leren
Toch kijken we niet alleen naar de kant
van de prediker. Ook in een beeldcultuur is luisteren van grote belang.
Al was het maar omdat het geloof uit
het gehoor is! Waarbij het uiteraard
de Heilige Geest is Die oor én hart
opmerkzaam maakt op het Woord.
Luisteren is echter niet alleen noodzaak; luisteren kunnen we ook leren.
Het is van belang ons daarop toe te
leggen én ons daarin te oefenen. Niet
alleen vanwege de plaats en de betekenis van het beeld als zodanig. In het
digitale tijdperk dreigt bovendien ten
gevolge van de intense omgang met
digitale media de aandacht van velen
versplinterd te raken (alleen al het
woord ‘versplinterd’ roept nu bij velen
van u een beeld op dat de kracht van
de woorden versterkt). Langere tijd je
concentratie volhouden en de aandacht
ergens bijhouden, gaat steeds meer
mensen steeds moeilijker af.
In mijn Goed luisteren valt niet mee
(2015) heb ik daarom dan ook bepleit
dat het nodig en geboden is om ons te
oefenen in aandachtigheid. Door de
omgang met het Woord. In de stilte,
alleen met de Schrift. Lezend en mediterend. Dat helpt onze aandacht versterken. Het helpt bovendien om meer
vertrouwd te worden met de inhoud
van de prediking. Een door het Woord
gescherpt oog geeft ook een gespitst
oor. Om de stem van Hem te horen én
te verstaan. En te weiden met een verwond’rend oog.
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Zicht op Israël

Meer over

Israël

In een van de vorige nummers van ‘Zicht
op de Kerk’ is verteld dat een werkgroep
van start is gegaan en geschreven over
de activiteiten van deze werkgroep.
Erik van Heteren
voorzitter werkgroep commissie Israël

Dimona in de Negev woestijn - Israel

12

Vorig jaar werd op 23 juni de eerste Landelijke Israël-dag gehouden. Deze dag is gehouden in Putten. Bemoedigend was dat er uit
het hele land mensen gekomen zijn om de
dag bij te wonen. Bemoedigend waren ook
de reacties die wij kregen. Vanuit de contacten die gelegd zijn, zijn inmiddels twee
nieuwe werkgroepen opgericht. In de classis
West en in de classis Noord. Deze werkgroepen worden momenteel verder uitgebouwd
en zij hopen dit jaar in hun eigen regio activiteiten te organiseren.
Alle activiteiten die deze werkgroepen gaan
ontplooien, zullen ondersteund worden door
middel van de website van de Hersteld Hervormde Kerk. Op termijn is het de bedoeling
dat het aantal werkgroepen uitgebreid wordt
in de overige classes, zodat er een landelijke
netwerk ontstaat. Een van de activiteiten van
de werkgroepen is: het houden van bijeenkomsten om de gemeenten bewust te maken
van de plaats die Israël in het wereldgebeuren heeft, en de blijvende trouw van God
aan Israël.
De werkgroepen zullen zang- en orgelavonden organiseren. Verder zijn er plannen om
op termijn cursussen te organiseren met
diverse onderwerpen en sprekers. De opbrengsten van alle activiteiten zullen bestemd
worden voor onder andere het inloophuis van
Dimona waar Albert en Esther Knoester werken. Het inloophuis is gecreëerd in een winkelcentrum van de stad. De plaats Dimona
ligt in de Negev-woestijn en telt circa 35.000
inwoners. Voor mensen die eenzaam zijn of
het moeilijk hebben, is bij Albert en Esther
een plaats voor ontmoeting en een luisterend
oor. Verder ondersteunen zij Messias- belijdende Joden in hun opdracht om de ‘verloren
schapen’ van het huis van Israël in aanraking
te brengen met de blijde boodschap.
De opbrengsten zijn ook bestemd voor de uitbreiding van Messiasbelijdende gemeenten.
Zij hebben financiële ondersteuning nodig,
doordat deze gemeenten groeien en zij zelf
de kosten die dit met zich meebrengt, niet
kunnen betalen. Ook het e-bookproject van
ds. D. Zadok wordt door de werkgroepen van
de commissie Israël ondersteund. Wij hopen
hier te zijner tijd meer over te vertellen.

De jaarlijks terugkerende Israëlzondag
heeft ook onze aandacht als een aparte
markering in het kerkelijke jaar. Wij horen
dan de boodschap van God betreffende het
Joodse volk, bidden voor hen en doen hun
christelijke handreiking. Zij zijn immers het
volk dat de Heere verkoren en liefgehad
heeft boven alle andere volken (Deut.7:7-8).
Het bestaan van het volk Israël is gegrond
op Gods verbond. Hij maakte dat verbond
reeds met Abraham en beloofde hem dat
hij hem tot een groot volk zou maken
(Gen.12:2). Abraham zou tot een zegen
gesteld worden voor alle geslachten van de
aardbodem. Ondanks het nee-zeggen tegen
Jezus Christus en het verwerpen van Israëls
eigen Messias!
De toorn van God hierover betekent niet het
definitieve einde voor Israël (Rom.11:1131. De kerk moet er rekening mee houden
dat het volk van Israël tot op de huidige dag
bewaard is onder de volken. Het is bemoedigend om te zien dat de Joden massaal terugkeren naar het land van hun vaderen. En
dat er toenemende belangstelling is voor de
Messias, en mensen daadwerkelijk bekeerd
worden.
Er zal een dag komen dat ‘de Geest van de
genade en van de gebeden’ over hen wordt
uitgestort.
‘Zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij
doorstoken hebben; en zij zullen over Hem
rouwklagen als met de rouwklage over een
enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk
kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een
eerstgeborene’ (Zach.12:10).
Dan, pas dan, zal het Joodse volk zijn geschiedenis geheel begrijpen. Dan zullen
zij de draagwijdte en de bedoeling daarvan
inzien en begrijpen in het licht van de Heere
Jezus. Ze zullen zien dat het eeuwenoude
Joodse verlangen hunen de verwachting - namelijk een zegen te zijn voor alle volken van
de aarde - vervuld is door Jezus, de Messias.
Zij zullen zien dat een ontelbare menigte van
heidenen, uit alle talen en volken, door Hem
gered is. Al die mensen zijn door Hem tot
God gebracht en gemaakt tot deelgenoten
van het rijk van Israël.
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advertentie

Ieder mens en iedere begrafenis is
uniek en verdient zijn eigen zorg.
Daarom bieden wij bij Ichthus Uitvaartzorg u
de mogelijkheid om de uitvaart naar uw eigen
wensen in te richten. Neem contact met ons op
en vraag naar de mogelijkheden.

Apeldoorn

� 055 204 1003

� Schopenhauerstraat 155

7323 LW Apeldoorn

Voor uw
ambtskleding
en
twee- of driedelig kostuum.
Bel voor een afspraak,
wij komen graag naar u toe!

06 - 28 68 68 76 | 06 - 22 78 26 85
vandooijeweertkleding.nl | driedeligkostuum.nl

Nunspeet

� 0341 209 001

� info@ichthusuitvaartzorg.nl
� www.ichthusuitvaartzorg.nl

Het adres voor uw project - meubilair en benodigdheden
Stationsweg 406 | 3925CG Scherpenzeel | 033-2048900
www.horecaplaats.nu | info@horecaplaats.nu

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING




Voor een persoonlijke en betrokken begeleiding
bij het verzorgen van alleen begrafenissen
P.H. (Peter) van der Leer
T 0318 - 526641
M 06 - 46376232

Steun voorgangers
in China

E info@phvanderleer.nl
W www.phvanderleer.nl

SPORKE N
SPORKEN

De Steenrots biedt beschermd wonen
aan (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening, gericht op herstel en
deelname aan de samenleving. Wij zijn
een kleinschalige zorginstelling op reformatorische grondslag.

Wij bieden 24 uurszorg aan de bewoners van locatie De Reling (Katwijk ZH). In de open en vertrouwde sfeer is ruimte
om uiting te geven aan de christelijke geloofsovertuiging.
De bewoners van De Reling wonen:
• op de groep met een gezamenlijke keuken en woonkamer
• in een studio, waar men kan terugvallen op de groep
• in een appartement met een hoge mate van zelfstandigheid

NAT U
UTRUST
NA
U RES E
T ENE N

• Altijd op afspraak, op uw tijd
• Levering vanuit showroom
• In maximaal 7 werkdagen klaar
Gespecialiseerd in:
• Familiemonumenten en urnenstenen
• Restauratie, inscripties,
inkleuren van teksten
Familiemonumenten in graniet
al vanaf € 2.200,-

Stort uw gift op:
NL 02 INGB 0000 320 666
t.n.v. Stichting China
stichtingchina.nl
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Showroom/werkplaats:
Vennestraat 25, 2161 LE Lisse
Tel. 0252 - 429 024
info@sporkennatuursteen.nl
www.sporkennatuursteen.nl

Meer weten? Neem contact op met Ria van der Leer.
071 763 0800 / info@steenrotskatwijk.nl
www.steenrotskatwijk.nl

Zicht op de vrouwenbond

Het gezin,

een kerkje in het klein?
Wij als ouders zijn gezegend met 5 zonen, 15, 12, 10, 7
en 4 jaar, onze ‘kleine’ kerk telt dus 7 leden. Onze ‘bijeen
komsten’ zijn meestal aan tafel. Samen bidden, samen
zoeken, samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn
eer. Waardevol vinden we het (kring)gebed. Groot en
klein, samen, in gesprek met de Heere. Gebed en liefde is
de sleutel. Het verbindt. Aan de Heere en aan elkaar.
Gekregen uit Zijn hand! Hoe belangrijk
is het dan dat ze hun hemelse Vader
leren kennen. Met elk kind, op zijn
eigen niveau, praten, lezen, bidden,
onderzoeken, knutselen. Leven uit het
geloof, voorleven, voordoen. Laten zien
en horen dat Jezus in je leeft! Vreugde
in het dienen van de Heere, alles met
betrekking tot geloof bespreekbaar
maken. Daar tijd voor vrijmaken.
We gebruiken vaak themaboekjes over,
de Doop, Avondmaal, Kerst, Pasen,
wederkomst et cetera. We maken thematafels en proberen de dingen die zo
gewoon lijken, te benadrukken en daar
dankbaar voor te zijn. Als ‘kleine’ kerk
willen we ook omzien naar de ander.
Delen van hetgeen we hebben, gastvrij

zijn, delen van het Evangelie en over
de kerkmuren heen kijken.

een dag-/leesboek, lezen de dooptekst
en zingen samen.

Het gezin, een kerkje in het klein? We
hebben bij de Doop ja gezegd op de
taak om ze te onderwijzen. Dit is zeker
niet alleen de taak van de kerk, school
en verenigingen. Nee! allereerst thuis.
Wel hebben we regels over het hier
naartoe gaan. Bij de (geloofs)opvoeding
is het heel belangrijk dat je uitlegt
waarom je bepaalde stellingen inneemt
en waarom we dingen wel of niet doen.
Soms je kwetsbaar opstellen. Ook wij
hebben de wijsheid niet in pacht. Om
Gods verbond steeds ter sprake te laten
komen hebben we ervoor gekozen om
de doopdagen te vieren. We eten dan
iets wat diegene lekker vindt, ze krijgen

Kortom, je kinderen zijn lange tijd een
kopie van jezelf. Daarom is voorleven
en je geloof delen zo belangrijk. Als je
dat zelf doet dan wordt het voor je kinderen ook iets wat gewoon is. Evangeliseren in ons gezin, is dat niet onze eerste opdracht? Wat ons pas bemoedigde
en hierbij bepaalde, is de volgende
spreuk die wij in een preek hoorden: ‘Je
grootste bijdrage aan het koninkrijk van
God is misschien niet iets wat je doet
maar iemand die je opvoedt!’
Je geloof delen in je gezin en als gezin
Christus’ liefde delen met je omgeving.
Van harte Gods zegen toegewenst.
Familie Kool
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Toerustingsdagen 2018

Eenzaamheid
Verslag van de Toerustingsdagen van de HHV, gehouden op
donderdag 15 november 2018 in de Sionskerk te Ridderkerk en
op 22 november in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde
Gemeente te Elspeet. Het thema van deze dagen is: Eenzaamheid.
P. Joppe-de Waard

In Ridderkerk heeft mw. A. Rijken-Ubak
de leiding en in Elspeet mw. N. Schalkoort-Zijderveld. De spreker op deze
beide dagen is ds. L. Groenenberg uit
Oud-Beijerland. We beginnen deze Toerustingsdag met het zingen van Psalm 25
de verzen 4 en 7 waarna alle aanwezigen
hartelijk welkom worden geheten. Ds.
Groenenberg leest met ons uit de Bijbel
Matthéüs 15:21-28 waarna hij ons voorgaat in gebed. Dan zingen we van Psalm
23 de verzen 1 en 2 en houdt de dominee zijn referaat.

Eenzaamheid
Eenzaamheid is een woord dat in onze
tijd veel aandacht krijgt. Er is veel
nood, meer dan we denken. Dat we
ons hier werkelijk op zullen bezinnen is
een taak voor de kerk en de gemeente
maar ook voor de vrouwenvereniging.
We denken: eenzaam is alleen en alleen is eenzaam maar het is veel meer.
Eenzaam is een troosteloze klank, al
snel een negatief woord. Eenzaamheid
is een toestand van alleen zijn en alleen
voelen en bijna geen mogelijkheid hebben tot contact met anderen. Het hart
hunkert naar medeleven en aandacht.
Niet voor niets lezen we in Genesis:
Het is niet goed dat de mens alleen
zij. Bij eenzaamheid ontbreekt het aan
hartelijk contact hebben, dat kan verstikkend zijn. Eenzaamheid komt veel
voor bij ouderen maar ook bij mensen
die midden in het leven staan en bij
jongeren. Eenzaamheid hoeft niet per
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definities troosteloos te zijn, dit is het
vaak wel. Daarom is er bezinning nodig. Is er bewogenheid in de kerken?
Uit onderzoek blijkt dat in Nederland
1 miljoen mensen zich eenzaam voelen. Dit is niet altijd alleen maar negatief, sommigen zijn ook positief. Er
zijn ook veel ouderen die dankbaar zijn.
Een grote vraag binnen de kerk is: zijn
we een samenleving? Iedereen heeft
een ziel. We kunnen zo bezig zijn met
eenzaamheid dat we aan de vraag hoe
het met onze ziel, en met die van de
naaste gesteld is, niet toekomen. Soms
lezen we dat iemand levenloos in zijn/
haar huis gevonden is, na vele dagen of
zelfs na een jaar. Hoe is dat mogelijk?
Hebben wij oog voor de samenleving?
Een vrouw schreef een brief voordat
zij zelfmoord pleegde, ze bedankte de
TV omdat die de enige was die de afgelopen maanden iets tegen haar gezegd had. Zijn wij bewogen met zulke
mensen? Als we liefde tot God kennen,
moeten we toch ook liefde tot de naaste hebben? Komen we hiermee bij de
Heere uit?
De Kananese vrouw ging met de nood
van haar dochter naar Jezus. Gaan wij
met de nood van de samenleving naar
Jezus toe? Die nood is vaak heel diep
ingrijpend: teleurstellingen, tegenslag,
rouw, verdriet, weduwe of weduwnaar
zijn, het verblijven in een zorginstelling, breuk in het huwelijk en als verpleging noodzakelijk wordt. Als er dan

eenzaamheid is, wordt dit door de duivel verdiept. Je kunt je eenzaam voelen
als je ziet dat kinderen een andere weg
gaan dan die ze voorgehouden is; als
je je in de kerk niet meer thuis voelt.
Maar ook binnen het gezin: als één van
de ouders naar de kerk gaat en de andere ouder met de kinderen niet. Een
mens heeft medeleven nodig. Hebben
we oog en hart voor elkaar? Echte
eenzaamheid kan verstikkend en deprimerend werken. Wat is de diepste oorzaak van eenzaamheid? Die ligt in de
zondeval. De mens leefde in volmaakte
gemeenschap met God en elkaar. Nu
zijn we geneigd God en elkaar te haten.
De mens heeft het zelf gedaan en het
zal steeds erger worden. In de Bijbel
is ook voorzegd dat de liefde van velen zal verkouden. We liggen verloren
in onszelf. Mensen vragen zich af of
hun leven nog zin heeft. Ook bij kerkmensen kom je deze vraag tegen. De
mens wordt meer en meer op zichzelf
gericht, het eigen ik is heel belangrijk.
Ook daardoor grijpt de eenzaamheid
om zich heen. Ik doe wat ik wil. Toch
zoekt de Heere nog mensen op. We
mogen groot spreken van Hem en zoeken naar het heil van de naaste.

Eenzaamheid
onder de jeugd
Ook onder de jeugd komt veel eenzaamheid voor. Hun mobieltje is heel
belangrijk voor hen, daardoor missen
ze echte contacten en voelen ze zich

Positieve eenzaamheid
Het woord eenzaamheid klinkt negatief. Er is echter ook positieve eenzaamheid. Dat is de toerusting die we
elkaar mogen geven. De Heere Jezus
ging naar de eenzaamheid om te bidden, om eenzaam te zijn voor Gods
heilig Aangezicht, om gemeenzaam te
zijn met Zijn Vader. Gaan wij ook regelmatig in de eenzaamheid om tot God
te bidden? Of geven we eerlijk toe dat
dit veel gemist wordt? Onze agenda’s
zijn vol, we hebben het altijd druk met
van alles en daardoor geen tijd voor
God. Van Maarten Luther is bekend
dat als hij het heel druk had, hij juist
een dubbel stuk uit de Bijbel las. Dat is
positieve eenzaamheid: de tijd nemen
om de Heere te zoeken in Zijn Woord,
in gebed, in overdenken, bij een geopende Bijbel tot jezelf inkeren. Het is
goed om jezelf dan af te vragen hoe je
verhouding is tot God en je naaste. Het
is goed om er met elkaar over te spreken maar het is ook goed om tot jezelf
te komen. Ook de duivel weet dit en
zal er alles aan doen om dat te verhinderen. De stilte moet weg. Overal moet
muziek zijn. De eenzaamheid gaat daar
echter niet mee weg. In de wereld vinden we onrust. Komen we daarmee bij
Hem terecht? Spreken we wel eens uit
bewogenheid over de Heere? Dan mag

er wat van de positieve eenzaamheid
uitgaan. Dan mogen we in positieve
eenzaamheid bidden voor hen die
echt eenzaam zijn. Als we dan over
de Heere mogen denken, Zijn weldaden in Zijn woord, dan mogen we ons
verootmoedigen voor Hem. Dan gaan
we net als Daniël in gebed, dan doen
we schuldbelijdenis en brengen we de
nood van de tijd bij de Heere. God is
bewogen met de zondaar, dan worden
wij ook bewogen. De kerk drijft op de
gebeden die in positieve eenzaamheid
worden opgezonden. Mag er gebed zijn
om genade voor ons persoonlijk, maar
ook voor de kerk en de samenleving.
Dat er zo een opwekking mag komen
dat meer mensen naar Hem gaan vragen. Dat we eenzaam mogen zijn maar
met Hem gemeenzaam en mogen bidden: Ik hef tot U, die in den hemel zit,
mijn ogen op, en bid.

Van de
redactie
A. Rijken-Ubak

W

e hebben in deze bijdrage van
de Vrouwenbond de versla
gen van de beide Toerustingsdagen
voor u. We kijken terug op leerza
me dagen met een goede opkomst.
Het thema was: Eenzaamheid. Deze
wordt steeds meer gevonden, met
name bij ouderen, maar ook jonge
ren hebben er mee te maken. Veel
mensen zijn druk met hun werk en
gezin én met zichzelf. De tijd en de
wil om naar de naaste om te zien is
er niet altijd. Toch is het de plicht
van ieder mens en zeker van een
christen.

Na dit leerzame referaat zingen we
van Psalm 123 het 1e vers. Ondertussen wordt er gecollecteerd voor de
onkosten. Dan sluit ds. Groenenberg
de morgen af met gebed en vraagt een
zegen voor de maaltijd. Na enkele mededelingen gaan we pauzeren. Tijdens
de pauze is er heerlijke soep en kunnen
diverse artikelen worden gekocht.
De middagbijeenkomst begint met
het zingen van Psalm 133 vers 1 en 3.
Daarna leest ds. Groenenberg Psalm
146 met ons en opent de middagbijeenkomst met gebed. In Ridderkerk
leest mw. N.E. Kleiberg-Brussaard een
gedicht voor van Jeanine Goud met als
titel ‘Hij alleen’, in Elspeet doet mw.
K. Klaassen-van de Lagemaat dit. Haar
gedicht heeft als titel ‘Alleen zijn’ en
is geschreven door Frits Deubel. Ds.
Groenenberg heeft vier vragen opgesteld. Deze worden in groepen besproken. Als iedereen weer in de kerk zit,
zingen we van Psalm 146 het 3e en 4e
vers. Dan volgt de plenaire bespreking
van de vragen.
De predikant wordt bedankt voor zijn
leerzame bijdrage en krijgt op deze
beide dagen een mooi boeket bloemen
overhandigd. Tot slot zingen we van
Psalm 84 het 4e en 6e vers waarna
ds. Groenenberg deze dagen afsluit
met dankgebed.

We naderen alweer het einde van
het winterseizoen. In de natuur
komt alles langzamerhand weer tot
leven. Aan dat leven is zaaien voor
afgegaan. Het zaad is vergaan en
daardoor ontstaat er nieuw leven.
Dat zal ook in ons persoonlijk gees
telijk leven moeten gebeuren: door
de dood heen het nieuwe leven. Dan
zullen we, al is het met veel gebre
ken, voor God proberen te leven.
Dat het derde vers van de Morgen
zang elke morgen opnieuw onze
bede mag zijn:
Dat wij ons ambt en plicht, o Heer’,
Getrouw verrichten, tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon’;
Uw Geest ons leid’, en in ons woon’.
Daar zal ook onze naaste goed mee
zijn!
Voor alle data geldt: Deo Volente

advertentie

alleen. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid voor de kerk. Hebben we
oog voor de jeugd? Zijn we bewogen
met hen? De jongeren hebben ons hard
nodig. Ze hebben onze liefde nodig. Als
ze aangeven geen aandacht nodig te
hebben, hebben ze het misschien wel
dubbel nodig. Hierin is heel belangrijk
dat we de jongeren opdragen in het
gebed. Hebben wij hen iets zinvols
te zeggen? Veel jongeren missen een
plaats om hun hart werkelijk te kunnen
luchten. Waar hartelijke bewogenheid
met hen is, gunnen we hen die plaats.
Dan mogen we met de gaven die we
gekregen hebben, een luisterend oor
aan hen bieden en hen serieus nemen.
De discipelen van de Heere Jezus
wilden de Kananese vrouw wegsturen,
vonden haar lastig. Ze hadden moeten
bidden met de vrouw. Is dit ook een
beeld van ons kerk-zijn? We moeten
meeleven, meelijden en meebidden.
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Jos B. (55), verdacht van de moord
op de
11-jarige Nicky Verstappen, is zondag
aangehouden in Spanje. Hoe nu verder?
Wat gaat er gebeuren met Jos B.?
Hij is zondagmiddag opgesloten
in een Spaanse cel en zal worden uitgeleverd aan Nederland.
Nederland heeft een uitleveringsverdrag met Spanje. Naar het
warme Spanje wijken nogal wat
Nederlandse misdadigers uit. Zo
zat de beruchte crimineel Fred R.
(die kroongetuige werd in liquidatieprocessen) in 2006 in Spanje.
Toen hij in dat jaar werd gearresteerd, werd hij binnen enkele
weken aan Nederland uitgeleverd.
Hoofdofficier van justitie Jan
Eland zei maandagmorgen te
verwachten dat Jos B. snel naar
Hond
Nederland
Een
beetje komt.
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Nu twee weken gratis
inclusief het RDMagazine
en RD Digitaal
Ga naar rd.nl/zicht

Uit de Regio's
Verslag van de Regioavond van de Hersteld
Hervormde Vrouwenverenigingen van de classis
Zuid-Oost d.d. 29 november 2018 te Veen
J. Kuijntjes-van Wijnen, secretaresse
De presidente mw. A. Rijken-Ubak
heet eenieder hartelijk welkom op
deze 21e Regioavond. Ook een hartelijk welkom aan ds. L. Treur, mw.
Verhagen, de moeder van Nathan en
de kerktelefoonluisteraars.
Ds. Treur houdt een lezing over het
leven van Mozes vanuit Hebreeën 11,
de geloofsgalerij. De Heere werkt het
verlossingsplan uit op Zijn tijd.
Vers 23: Mozes werd 3 maanden verborgen. Hij was schoon. Zijn ouders
zagen door het geloofsoog dat hij verlossing zou schenken. Zij vreesden niet
de geboden van Farao, omdat die tegen
Gods geboden ingingen.
Vers 24: Mozes heeft aan het hof van
Farao een goede opvoeding gehad en is
inmiddels een man van 40 jaar geworden. Hij weet dat hij een kind van het
verbond is, en wil zijn leven in dienst
van God besteden.
Vers 25: Mozes kiest bewust tegen
Egypte en voor Israël. Egypte wil
Israël uitroeien: slangenzaad tegen Vrouwenzaad.
Vers 26: Motivatie van Mozes: door
de Geest geleid. In de belofte de Middelaar gezien. Bent u ook al aan Zijn
voeten terecht gekomen?
Vers 27: Mozes: eerste 40 jaar gevormd, tweede 40 jaar voorbereiding
voor zijn taak: aanvechtingen, wordt
beproefd, maar sterker in het geloof.
Vers 28: Pascha in de laatste nacht
en ook de 10e plaag. Wij zijn nog in

het heden der genade. Hoelang nog?
Midden in het gericht zal Israël gespaard blijven. Hoe ontkomen wij aan
dat gericht?
Vers 29: God heeft Zijn volk geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. De Israëlieten moesten
het water in voor leven en vrijheid.
God is een God van volkomen verlossing. Hoe is het bij u? Kent u die
bijzondere uittocht? De Meerdere Mozes? Schuilt u bij Hem?
De moeder van Nathan Verhagen geeft
een korte uitleg over het leven en de
zorgen van haar zoontje met beperkingen. De opbrengst van de collecte voor
de stichting 'Een huis voor Nathan' levert het mooie bedrag van € 700,-- op.
Mw. G.S. van Gammeren-Verbeek van
Vrouwenvereniging ‘Tryféna en Tryfósa’
uit Veen leest voor ons een gedicht,
passend bij de lezing.
Vervolgens sluit ds. Treur deze mooie
en leerzame avond met dankgebed af.
De presidente haalt in haar slotwoord
onder andere de bede van Mozes
tijdens de woestijnreis van de kinderen Israëls aan, waarmee destijds
het Regioverband gestart is. Ze hoopt
dat het ook in de toekomst onze
bede mag zijn: Indien Uw aangezicht
niet medegaan zal, doe ons vanhier
niet optrekken.

Kopij voor het volgende blad kunt u voor 25 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

Agenda
26 maart
Gameren: Regioavond Zuid-Oost
Spreker:
ds. A.C. Rijken
Onderwerp: Mediagebruik

2 april
Lunteren:
Spreker:

Huishoudelijke Vergadering
ds. W.J. van den Brink

2 april
Elspeet:
Spreker:

Regioavond Noord-Veluwe
ds. P. de Vries

4 april
Ridderkerk: Regioavond West
Spreker:
ds. J. Joppe

donderdag 3 oktober
Lunteren:

11e Bondsdag

Bijbelstudieboekje
seizoen
2018-2019
Er zijn nog een aantal exemplaren
van het boekje over het leven van
Mozes verkrijgbaar. Tevens is het
Bijbelstudieboekje over Esther nog
te koop. U kunt de boekjes bestellen
bij: a.rijken-ubak@solcon.nl |
Tel. (0418) 561287. De prijs is € 4,-per stuk voor leden en voor niet-leden
€ 5,--. Beide bedragen zijn inclusief
verzendkosten.

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten te koop!
21

Van de bestuurstafel
Dauwdruppeltjes
C.B. Hovestad-Stoffer

'Want zovelen als er door
de Geest Gods geleid worden,
die zijn kinderen Gods.'

Romeinen 8-14

Romeinen 8 wordt wel genoemd het
hoofdstuk van de geloofszekerheid
en van troost. Dit is alleen voor
degenen die worden geleid als een
leerling, van wie Hij de gids is. Dat
is een diep afhankelijk leven hetwelk erkent God in alles nodig te
hebben. Terwijl ze vaak moeten klagen: ik ben vleselijk, verkocht onder
de zonde. Dit wordt geleerd, in de
strijd tussen vlees en Geest. Het is
een groot voorrecht kinderen Gods
genaamd te worden. Door aanneming zijn ze opgenomen in het getal,
dat niemand tellen kan. Degenen
die de Heilige Geest ontvangen hebben, worden door de Geest geleid.
Zij worden in hun verstand verlicht,
en hun wil en genegenheden worden geregeerd en bestuurd, om te
doen wat God behaagt. Ze hebben
zekere kentekenen dat zij van God
door het geloof in Christus tot Zijn
kinderen zijn aangenomen. Alleen
door de zoen- en kruisverdienste van
Christus, aan het kruis volbracht.
Door de kracht van Zijn Geest worden we opgeroepen, de werkingen
van het lichaam te doden. We worden dus voor de keus gesteld het
lichaam te mishagen of de ziel te
verwoesten. Hier wordt ons voorgesteld leven en dood, zegen en vloek.
Indien gij naar het vlees leeft, zo
zult gij sterven, dat is de eeuwige
dood sterven. De lichamelijke dood
der heiligen is slechts een slapen,
en dan volgt er een eeuwige opstanding des levens.
We zijn het jaar 2019 ingegaan, en
weten niet wat het ons zal brengen.
Velen gaan met goede voornemens

22

het nieuwe jaar in. Het kan ook
zijn dat u ertegenop ziet. Misschien
verliezen van geliefden geleden, of
de boodschap gekregen ongeneeslijk
ziek te zijn. Wij zijn bevoorrecht en
mogen nog in een vrij land leven
waar zondag op zondag het Woord
Gods verkondigd wordt. En nu komt
de vraag naar ons toe, wat doen we
er mee? Leggen we al deze weldaden naast ons neer, en leven we
voort in deze wereld of er geen eind
aan komt? De boodschap komt nog
steeds tot ons: 'Komt herwaarts tot
Mij, allen die vermoeid en belast
zijt, en Ik zal u rust geven.' De Heere zal Zich naar Zijn belofte, door
Woord en Geest, een gemeente ten
eeuwigen leven bijeen vergaderen.
Mogen wij door het geloof hiervan al deel uitmaken? De vrucht
zal dan verwondering en ootmoed
meebrengen, hetwelk vertroost en
bemoedigt. Dan zal onze bede met
David zijn:
Och, mocht ik, in die
heilige gebouwen,
De vrije gunst, die eeuwig
Hem bewoog,
Zijn lieﬂijkheid en schonen dienst
aanschouwen!
Hier weidt mijn ziel met een verwond
‘rend oog!
Want God zal mij, opdat Hij mij
beschutt',
In ramp en nood versteken
in Zijn hut;
Mij bergen in ’t verborgen van
Zijn tent,
En op een rots verhogen uit d’ellend'
(Ps 27:3)
A.C. van Ark-van de Steeg

A

ls u dit leest is de winter
alweer bijna voorbij en zijn
we als landelijk bestuur bezig
met de voorbereidingen voor de
Huishoudelijke Vergadering op
dinsdag 2 april in Lunteren. Een
bijeenkomst met de bestuursleden
van de aangesloten verenigingen.
Naast alle huishoudelijke zaken
worden we op deze dag ook
voorgelicht over het nieuwe
project dat op de aanstaande
Bondsdag wordt gepresenteerd.
Daarnaast is er weer een
bestuursverkiezing. Onze
1e presidente mw. N. Schalkoort
Zijderveld is aftredend maar
heeft zich weer beschikbaar ge
steld voor een nieuwe periode. We
zijn blij en dankbaar dat de Heere
haar, na haar ziekte, weer de
krachten geeft om het werk voor
onze Vrouwenbond te mogen
doen. Onze 2e penningmeesteres
se mw. A. van Arkvan de Steeg
is ook aftredend, maar ook zij
is weer herkiesbaar. Daarvoor
mogen we de Heere danken. Mw.
Van Ark mag met de gaven, haar
door de Heere geschonken, het
werk in het landelijk bestuur
doen en naar we hopen, blijven
doen. De tegenkandidaten voor
mw. Schalkoort en mw. Van Ark
zijn respectievelijk de dames
A. MaassenHeij uit Lunteren
en R.M. HeldoornHeldoorn uit
Wilsum. Beide dames hartelijk
bedankt voor hun bereidwillig
heid!
We mogen bidden om de zegen
van de Heere voor het werk van
de Vrouwenbond.

Zicht Op Zending
J A A R G A N G
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Sneeuwvlokje
in de tropen
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ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

Het Evangelie
a an
de Lawarivie
r

Mee naar het zendingsveld
in Malawi?

Project Suriname
Uitgezonden werkers:
• Fam. Ds. A. Meuleman
(zendingspredikant)
• Marijke van der Plaat
(kinderwerkster)
• Albertine Mourik
(onderwijsvrijwilligster)

Project Malawi
Uitgezonden werkers:
• Fam. H.C. Ju
(organisatiedeskundige)
• Fam. C.J.P. van der Bas
(zendingspredikant)

Post Suriname:
Postbus 1459,
Paramaribo, Suriname

Post Malawi:
P.O. Box 626, Zomba,
Malawi (Central-Africa)

F O C U S 
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dr. P.C. Hoek

Nederlandse theologie
delen met Suriname

Dr.P.C.HoekzalinmeieenweeklesgevenopdeEvangelical

SchoolofTheology(EST)inParamaribo.Indezebijdragelegthij
uitwaaromhijalsgastdocentwordtingezetenwathijermetde
studentenhoopttegaandoen.
In 2003 is de Evangelical School
of Theology opgericht. Om te
beginnen is destijds gestart
met een theologische basisop-

leiding die met name bedoeld
was voor gemeenteleden. Men
groeide echter al snel toe naar
een erkende theologische
bacheloropleiding. Na een vernieuwing van het programma
wordt sinds 2012 een deeltijdhbo-opleiding theologie aangeboden. De Evangelical School of
Theology biedt daarmee als
enige in Suriname een protestantse bacheloropleiding in de
theologie.
Deze opleiding zet zowel eigen
docenten in als buitenlandse.
Sowieso heeft de instelling zelf
niet voldoende docenten om
het hele programma te verzorgen. Verder hoopt men dat de
Zi ch t

o p

inzet van docenten afkomstig
van theologieopleidingen elders
in de wereld de uitstraling van
de EST ten goede komt.
Apologetiek
Ongeveer een half jaar geleden
kreeg commissie zending, die
contacten onderhoudt met de
Evangelical School of Theology
in Suriname, het verzoek of een
docent de module apologetiek
zou kunnen verzorgen. De commissie zag dit verzoek als een
goede en mooie gelegenheid
om een bijdrage te kunnen leveren aan dit opleidingstraject en
legde het verzoek neer bij een
van de docenten apologetiek
van het seminarie. Het een en
ander heeft ertoe geleid dat
ondergetekende in mei voor een
week hoopt af te reizen naar
Paramaribo.
De lessen zijn voor de hbo-studenten gewoonlijk op dinsdagavond. Maar soms hebben ze
een blokweek: in zo’n week krijZen d in g

-

Ja a rg a n g
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gen ze op vier avonden les. Het
gaat nu in de meimaand om
zo’n blokweek. Er zullen op vier
avonden van 18.00 tot 21.00 uur
colleges worden gegeven.
Een gastdocent wordt geacht
daarnaast ook altijd een
publiekslezing te geven.
Aangezien het verblijf maximaal een week kon zijn, zal één
van de gewone colleges openbaar zijn. Dat wil zeggen dat op
één van de vier avonden behalve de studenten ook alle andere
belangstellenden welkom zijn.
getuigeNiS
Wat zullen we met elkaar
bespreken gedurende deze vier
avonden? Zoals hiervoor al is
gebleken, gaat het om het vak
apologetiek. Bij dit vak bezinnen we ons op de manier waarop we getuigenis geven van het
christelijk geloof in onze tijd en
cultuur, met alle vragen, debatten en confrontaties van dien.
Zo hebben we te maken met
een veelheid aan opvattingen,
ideologieën en religies.
Maar ook gaat het om de vraag
hoe we ons als Bijbelgetrouwe
christenen hebben te verhouden tot bijvoorbeeld de wetenschap, tot filosofische en politieke stromingen. Daarmee
heeft apologetiek een betekenis
‘naar buiten toe’: hoe kunnen

1)

en mogen we rekenschap geven
van de hoop die in ons is (1
Petrus 3:15)? Echter er is ook
nadrukkelijk een betekenis ‘naar
binnen toe’, namelijk het toerusten van christenen (en in dit
geval aan hen die leiding geven)
met het oog op deze roeping.
Naast deze bezinning op de
apologetische roeping zelf zal er
aandacht zijn voor belangrijke
thema’s in dat verband, zoals de
verhouding van geloof en rede,
het geloof in wonderen, de
opstanding van Jezus, het probleem van het lijden, het religieus pluralisme, het postmoderne denken, enzovoort. Ten slotte
zal de cursus voorzien in een
inleiding in de argumentatie-

leer.
De bedoeling is dat niet alleen
de vier lesavonden verzorgd
worden. Gevraagd is om de lessen uit te werken en te voorzien
van powerpoint-presentaties.
Bovendien zal ik met het oog op
het onderdeel argumentatieleer
een syllabus1) samenstellen.
Verder zal ik twee schriftelijke
tentamens met antwoordmodellen maken, zodat met het
complete pakket eventueel nog
meer gedaan zou kunnen worden.
Voorrecht
Persoonlijk zie ik het als een
voorrecht om –hoe beperkt ook–
een bijdrage te leveren aan de
vorming van deze studenten,
die verlangen dienstbaar te zijn
in een heel andere cultuur en
context dan de onze. Verder is
het een mooie gelegenheid om
de theologiebeoefening die ons
is gegeven en nagelaten,
vruchtbaar te maken voor christenen in een heel ander deel
van de wereld. Daarin mogen
we Gods voorzienige zorg
opmerken.
De voorbereiding van reis en
verblijf is niet beperkt tot de
voorbereiding van colleges en
lesmateriaal. Het eerste en
voornaamste is het gebed om
de leiding en de zegen van de
Heilige Geest. n

Een syllabus is een document met een overzicht en samenvatting van de onderwerpen die worden behandeld tijdens een
cursus. In sommige gevallen vindt de student hierbij tevens opdrachten en kopieën van de benodigde literatuur.
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Albertine Mourik

Sneeuwvlokjes
in de tropen
“GajeechtvooreenjaarnaarSuriname?Watleuk!Ikben
benieuwdhoejedatgaatervaren…”Dathebikvoorm’nvertrekvanverschillendemensengehoord.Inmiddelsbenik
alweerviermaandeninSurinamealsonderwijsvrijwilligster
enwilikgraagmijnervaringendelen.
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Elke morgen komen Willem,
Mark, Gerald en Rick om
half negen richting school.
Soms enthousiast en soms
wat rustiger als ze nog
even wakker moeten worden. Maar dat duurt niet
lang, want vol enthousiasme vertellen ze over tanks,
lego, auto’s, dieren, etc. De
school is dichtbij hun huis,
op hetzelfde terrein als de
kerk en het zusterhuis,
waar Marijke van der Plaat,
de kinderwerkster, en ik
wonen. Maar weer terug
naar de les…
leSgeVeN
We zingen samen de psalm
van de week, oefenen de
Catechismus en de
Bijbeltekst, bidden en luisteren naar het
Bijbelverhaal. Daarna gaat
ieder achter zijn eigen
tafeltje aan het werk. Rick
begint altijd met een knutselwerkje, Gerald met lezen,
Willem en Mark met rekenen en taal. Willem en Mark hebben
allebei een eigen schrift waarin staat
wat ze die dag moeten doen; wat
werken ze altijd hard! Tussendoor
werken we ook aan projecten, wat erg
leuk is! Onze eerste project was een
herfsttafel, daarna een prachtige
onderwaterwereld, een dierentuin en
nu zijn we met een wintertafel bezig;

best apart om over de sneeuw te werken in de tropen! Aan het eind van de
ochtend lees ik nog voor en dan sluiten we de schooldag af met zingen en
gebed. ’s Middags vermaken de kinderen zich buiten en bereid ik de volgende dag voor. Het is een hele klus
om op vier niveaus tegelijk les te
geven: groep 1, 3, 5 en 6; dat vraagt
Zi ch t

creativiteit, maar het is ook een leuke
uitdaging! En… het is nooit saai bij
ons in de klas, al hebben we maar vier
leerlingen. Ik geniet enorm van de
jongens en hun ondeugende streken.
ANDere cultuur
Maar lesgeven hier is natuurlijk niet
de enige ervaring die ik opdoe. Er zijn
zoveel dingen anders dan in
Nederland: het klimaat, de
dieren, de cultuur. Ik vind
het heel interessant om de
cultuur te leren kennen en
bijzonder om op deze
manier het zendingswerk
van de zijlijn mee te maken.
Het is een ontzettend verrijkende ervaring, een echte
aanrader dus!
Het is wennen om ver van
huis te zijn, maar wat heb
ik al veel kaarten gehad!
Van bekende, maar ook
onbekende mensen. Via
deze weg wil ik u en jullie
daar hartelijk voor bedanken. Het is zo fijn om te
weten dat er gebed en
meeleven is. Gebed is
onmisbaar voor ons team
en het werk dat hier mag
gebeuren. Het is mijn verlangen dat God ook hier in
Powakka doorgaat met Zijn
werk; tot Zijn eer!
‘Looft den HEERE, roept Zijn
Naam aan, maakt Zijn
daden bekend onder de volken.’ Psalm 105:1
n
We zijn op zoek naar een nieuwe
onderwijsvrijwillig(st)er die in het
schooljaar 2019/2020 de kinderen van
familie Meuleman les wil geven in
Suriname! Meer informatie vindt je op
de website (www.zhhk.nl). Interesse?
Laat het ons weten!
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D I F F U U S

Verjaardagen

Gebedspunten

De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun
gezinsleden jarig:
13-03 Waldo Meuleman (2018)
Suriname
26-03 Ds. C.J.P. van der Bas
Zendingspredikant Malawi
30-03 Mark Meuleman (2011)
Suriname
13-05 Erik Ju
Organisatiedeskundige Malawi
25-05 Mw. H.A. Meuleman-Bongiovanni
Suriname
08-06 Willem Meuleman (2009)
Suriname

gebed gedenken, is
Het zendingswerk in uw
n voor zendingsvan groot belang. Bidde
er dan alleen
werkers is namelijk me
n! Paulus roept
meeleven; het is meedoe
te strijden in de
immers op om met hen
e te strijden, opdat
gebeden (Rom. 15:30). Me
digheid geeft,
de Heere helpt, vrijmoe
elie schenkt, en
opening voor het Evang
Heere zijn loop
opdat het woord van de
; 2 Thess. 3:1).
hebbe (Ef. 6:18,19; Kol. 4:3
Bidt u mee:
werkvergunningen
• dat de aangevraagde
mogen worden.
in Suriname afgegeven
ers die door andere
• voor de zendingswerk
den, maar
organisaties zijn uitgezon
rsteund via ‘Zending
financieel worden onde
ZHHK; bid dat ze
& Samenwerking’ van de
werk mogen doen.
steeds bemoedigd hun
gswerkers in het
• voor onze eigen zendin
mevrouw Van der
buitenland, dominee en
familie Meuleman,
Bas, Erik en Margriet Ju,
Albertine Mourik.
Marijke van der Plaat en

U kunt hen verblijden met een kaartje. De adresgegevens zijn als volgt:
• Post Malawi: PO Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)
• Post Suriname: Postbus 1459, Paramaribo, Suriname
Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen en downloaden.

.
Financi.
ele steun
Wilt u de

Gezocht: voorzitter
werkgroep zendingsdag

De werkgroep die elk jaar de zending
sdag
organiseert, is op zoek naar een nieu
we
voorzitter. De voorzitter van de wer
kgroep
heeft o.a. als taak om de vergadering
en van
de werkgroep voor te zitten en de
diverse
taken te coördineren. Hebt u/jij inte
resse in
deze functie? Neem contact op met
Maarten
Kramer (bureaumanager) via info
@zhhk.nl
of 0318-505541.

gift voor de ze
nding graag
(laten) bested
en aan een sp
ecifiek
doel op één va
n de zendings
velden?
Op de website
van de ZHHK
(www.zhhk.n
l) vindt u dive
rse
projecten waa
r u een gift aa
n kunt
geven. Donee
r online!
Vergeet u de ze
ndingsbussen
in de
kerk niet? Hee
ft uw gemeent
e nog
geen zendings
ke
bus(sen)? Vraa
g deze
dan aan via in
selij
t
a
a
fo@zhhk.nl.
l
p
n
We danken u
voor issies e
hartelijk voor
s
e
i
de
m
ze
financiële steu
Adv ngscom
enraad
n!
i
of kerk
d
:
ie
n
s
n
is
e
e
m
z
nrad
bureau
ingscom
kerke plaatselijke zend contact op metrte bereid om
we
t u als
? Neem
van ha
Terugblik zendingsbijeenkomst Heefoefte aan advies erkers daar zijn. Hiervoor kunne. n
beh
edew
nen
agen
Met dankbaarheid mogen we terugzien op een mooie en
g! De m et diverse vr g van u bijwo
zendin
m
rin
denken
ergade
leerzame zendingsbijeenkomst die gehouden is op zaterdag
mee te l (deels) een v
ee
15 december. Tijdens deze bijeenkomst hebben we met
eventu
elkaar nagedacht over het thema ”Roeping, een noodzaak!?”
Dominee B.D. Bouman gaf ons een pastorale lezing over nut
en noodzaak van een roeping om te werken in Gods
Koninkrijk. Vervolgens heeft drs. G. Nieuwenhuis het
dagelijks leven geschetst van een zendingswerker, waarin
niet alleen de mooie, maar ook de moeilijke kant van het
werk aan de orde werd gesteld. Een uitgebreide terugblik en
bijhorende foto’s kunt u terugvinden op de website van de
ZHHK (www.zhhk.nl).
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WAT KU NT U O.A. VERWACHTEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De reis zal in de herfstvakantie in oktober 2019 worden gepland D.V.
De reis zal 12 dagen duren.
De kosten zullen uitkomen op circa € 2.300.
Hierbij zijn de reiskosten, visumkosten, overnachtingen en maaltijden inbegrepen,
evenals de excursies.
Er zullen verschillende projecten worden bezocht. Ook van andere organisaties waarmee
de ZHHK samenwerkt.
We bezoeken lokaal mensen thuis, zodat we een indruk krijgen hoe de Malawianen leven.
We zullen een ontmoeting hebben met afgevaardigden van de lokale kerk.
We zullen een bezoek brengen aan de Bijbelschool.
Op zondag wonen we de eredienst bij van een RPC-gemeente.
Als je Malawi bezoekt, moet je eigenlijk ook wel op safari...
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H OE VER DER?

Wanneer blijk
t dat er
voldoende be
langstelling
is voor dit init
iatief,
komen we m
et een
uitgebreide fo
lder en
inschrijfformu
lier.

VRAGEN?

Mocht u vragen hebben,
neem dan contact op met
bureau zending.
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advertentie
Accountancy Detachering
Advies
Accountancy
Detachering

Advies

Gratis
Betrokken
financiële
accountant
analyse
van
voor
de mkbDe full service financiële
dienstverlener met een
uw bedrijf?
nieuwe, frisse kijkondernemer

MOOIWEER
FIETSEN
+
Ruim aanbod
(elektrisch)
tweedehands

• Onze adviseurs hebben jarenlange
ervaring in het MKB
• gespecialiseerd in startende
ondernemingen (actieve
(speciaalbegeleiding
tarief)

op uw zaak!

met aantrekkelijke starterskorting)

Waalbandijk 13
T 0344 - 64 61 91
4051
Ochtenis gratis en geheel
F 0842vrijblijvend!
- 25 85 28
• 1eCJ
gesprek

E info@waasdorpAA.nl
I waasdorpAA.nl

Oenenburgweg 114 | 8072 GM Nunspeet
Tel: 0341-264505 | www.mooiweerfietsen.nl

Oenenburgweg 114 | 8072 GM Nunspeet

VOOR UW ASBESTSANERING EN
NIEUWE BEPLATING

Speel met de mogelijkheden
van houtlook tegels!
VLOERTEGELS EN WANDTEGELS | MEER DAN 1.000 SOORTEN
PROFESSIONEEL ADVIES | VAKKUNDIG GELEGD
VLOERVERWARMING | ALTIJD SCHERPE PRIJZEN

Eddy Brons
(06) 1314 3100
eddy@bhvdakwand.nl

BEZOEK OOK ONZE
TEGELOUTLET
Grote voorraad vloertegels,
wandtegels en tegellijmen.

www.tegeloutletkroon.nl

Energieweg 8c, Meerkerk | 0183-354225 | info@kroonvloereninsteen.nl
www.kroonvloereninsteen.nl
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advertentie

VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging

0172 23 33 38

Alles onder één dak!
Jan Nijenhuisstraat - Pu�en

Overal te ontbieden
Vrijblijvend het boekje ’Mijn laatste wens’
www.vanstaverenbegrafenisverzorging.nl
- Alphen aan den Rijn -

Huurappartementen en penthouses voor 55+ | van 73 m² tot 95 m²
| vergaande zorgmogelijkheden als het nodig is | onder en boven
huurtoeslaggrens | verpleegappartementen

Info? Kijk op www.desamaritaanputten.nl of bel: 0644003188

U wilt uw
bedrijf

agrarisch

SPEK DE KAS!

verkopen?
Goorhuis Makelaardij uit Putten is een
actieve makelaar in de aan- en verkoop
van landelijk gelegen woningen,
agrarische bedrijven en percelen.
Bel 0341 360 786 (Rinus Goorhuis) voor
een afspraak.

PUTTEN (GLD.) • WWW.GOORHUISMAKELAARDIJ.NL

Wie jarig is
trakteert!
6 maanden

terdege
voor
€ 35,-*

Terdege viert dit jaar feest! Al 35 jaar lang maken wij een
magazine dat christen-zijn en het dagelijkse leven verbindt.
Profiteer van de jubileumaanbieding: een half jaar Terdege
voor € 35,- of 35% korting op een jaarabonnement.
U heeft de laatste 12 maanden geen (proef)abonnement op Terdege gehad.

*

Bel 055-5390300 of ga naar terdege.nl/zicht
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Organiseer een bakmixenactie
met de leden van uw
vereniging, kerk of school!
Peulenstraat 153 – Hardinxveld Giessendam – tel. 0184 615172
info@bakhuishardinxveld.nl – www.bakhuishardinxveld.nl

Kijk op onze website! Winstmarge € 1 per zakje

Evangelisatie
via internet
Jiska Kooistra
lid werkgroep digitale media
Evangelisatie via internet, is dat noodzakelijk? Is dat ook een opdracht aan
onze kerkelijke achterban, om mensen
op die manier te bereiken met het
evangelie? Al in 2012 heeft de commissie evangelisatie deze vraag bevestigend
beantwoord en is de werkgroep digitale
media opgericht. Deze werkgroep kreeg
de opdracht om een website te gaan
ontwikkelen, waarin met eenvoudige
woorden de boodschap van het Woord
van God wordt uitgelegd. De website
kreeg de naam www.zien-en-geloven.
nl. Op de site is er gelegenheid om
vragen te stellen, om een Bijbel aan te
vragen en om een online Bijbelcursus
te volgen.

Wat een wonder als mensen belangstelling krijgen voor het Woord van
God! Geregeld vragen mensen via de
website een Bijbel aan. Via de mail
vroeg ik een man, die een Bijbel had
aangevraagd: ‘Is de Bijbel al bij u binnengekomen en hebt u er al in kunnen
lezen?’ Zijn antwoord was voor mij
ontroerend: ‘Ik las tot nu toe het boek
Genesis. Iedere dag een klein stukje,
zodat ik de tijd heb om de tekst te laten
bezinken. Wat ik lees raakt me en inspireert me, meer dan ik had verwacht.
Voor een aantal woorden zocht ik wat
uitleg op internet. Af en toe klinkt er
een klein stemmetje in mijn hoofd dat
zegt: ‘Dit is maar een boek, daar moet

je niet te veel waarde aan hechten.’ En
toch blijf ik lezen en voel ik een enorme dankbaarheid voor de kans die ik
krijg om Jezus en God te leren kennen.
Ik merk van mezelf dat ik af en toe ga
bidden. Met kleine stapjes voel ik dat
mijn hart opengaat voor het Woord
van God en ik hoop dat ik op deze weg
verder kan gaan.’

Het Woord van God is levend
en krachtig (Hebr.4:12)!
U kunt contact opnemen met deze
werkgroep via info@zien-en-geloven.nl

advertentie

Tineke de Vreugd-Guijt
consulent

Hoe ga je om met gedrag; als gedrag niet
verstaanbaar is?! | Voor ouders van kinderen met een
ernstig meervoudige beperking | Dinsdag 12 februari 19.30 uur | Woerden | mevr. J. Snoep

Geef me de 5 | Voor (nieuwe) leden van Helpende Handen
Dinsdag 19 februari - 19.30 uur | Kesteren
Colette de Bruin

Autisme en plannen | Voor jongeren met autisme
Zaterdag 2 maart - 10.30 uur | Woerden | jongere met
autisme

Verslavingsgevoeligheid bij jongeren met
gedragsproblemen | Voor ouders van jongeren met

Postbusvan
404, 3440
Woerden
De plaats
onsAK
kind
in de kerkelijke gemeente
0348 48 99
70 kinderen
> m 06 57 met
73 35Downsyndroom
76
Voor touders
van
e tc.devreugd@helpendehanden.nl
Zaterdag 23 maart - 10.00 uur | Woerden | ds. A. Schreuder
www.helpendehanden.nl

Psalmzangavond | Zaterdag 23 maart - 19.30 uur
Dordrecht | Huig van der Knijff (orgel)

Samen en toch alleen; autisme in de verschillende
relatie- en gezinsfasen | Voor mensen die in hun relatie te
maken hebben met autismeDonderdag 28 maart - 10.00 uur
Woerden | M. Geluk

Gods leiding in het leven | Voor mensen met een
lichamelijke beperking en hun familieleden
Zaterdag 30 maart - 10.00 uur | Veenendaal | stud. P.J. de Raaf

gedragsproblemen | drs. J.A. van Iwaarden | Donderdag
21 maart - 19.45 uur Moerkapelle Donderdag 11 april - 19.45
uur Apeldoorn | Woensdag 17 april - 19.45 uur | Kapelle

Voor meer informatie en aanmelden:
0348 48 99 70 • info@helpendehanden.nl • www.helpendehanden.nl
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Zicht op evangelisatie

Evangelisatie
in een veranderende
samenleving

Siemen Schutte

34

Blijvende opdracht
Bij alles wat om ons heen en ook bij
onszelf verandert, is het goed om eerst
stil te staan bij wat blijft. Dezelfde
opdracht die de opgestane Heere en
Heiland aan Zijn discipelen gaf, is ook
nu nog geldig: ‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in
den Naam des Vaders en des Zoons
en des Heiligen Geestes; lerende hen
onderhouden alles wat Ik u geboden
heb’ (Matth.28:19). Ook in 2019 moet
Gods Woord aan alle volken gebracht
worden. En letten we er dan in het
bijzonder op dat de Heere een zendingsbevél heeft gegeven. Hij deed
geen zendingssuggestie of zendingsverzoek. Nee, nadrukkelijk heeft Hij Zijn
discipelen deze opdracht gegeven. Dat
alleen al mag de kerk en de kerkleden
op het hart binden om stil te staan bij
de vraag hoe het Evangelie ook in 2019
het Nederlandse volk kan bereiken.

Veranderende
omstandigheden
Hoewel de opdracht dus blijft, zijn de
omstandigheden wel degelijk anders.
Maatschappelijke veranderingen gaan
vaak heel geleidelijk. Er gaat vaak een
aantal jaren overheen voor je kunt zien
wat er nu echt anders is dan voorheen.
En van sommige veranderingen moet
in de toekomst nog maar blijken waar
ze heenvoeren. Toch willen we bij enkele van deze zaken wat meer uitvoerig
stilstaan. Om ons te bezinnen op de
tijd waarin we leven en op de gevolgen
voor het uitdragen van het Evangelie.

Zelfbeschikking
Een van die langlopende ontwikkelingen is het steeds belangrijker worden
van het zelfbeschikkingsrecht. Wat
betekent dat? Kort gezegd: als mens
ga ik over mijn eigen leven. Ik bepaal
wat ik doe en laat. Ik bepaal wie ik wel
en niet gehoorzaam. En uiteindelijk

bepaal ik zelf of ik wel wil leven of
niet. De kroon op dit zelfbeschikkingsrecht is de euthanasie. Daarmee is een
langlopende ontwikkeling tot volle ontplooiing gekomen. Naast het atheïsme,
dat elke godheid loochent, zou je dit
het Egotheïsme kunnen noemen. Ikzelf
ben mijn eigen god, want ik beslis over
alles, zelfs over leven en dood. En niemand anders heeft het recht daar iets
van te vinden.
Vanuit het oogpunt van evangelisatie is
dit een belangrijke ontwikkeling. Want
het is duidelijk dat Gods Woord precies
het tegengestelde leert. God is Koning.
Hij regeert en geen schepsel kan zich
roeren zonder Zijn wil. Een prediking
met bevel van geloof en bekering kan
dus op stevige weerstand stuiten omdat
die inbreekt op mijn zelfbeschikkingsrecht. Dat gebeurt als die prediking
op zondag in de kerk uitgaat, maar ook
als u op straat probeert een gesprek te
voeren, folders rondbrengt of als u met
collega’s in gesprek raakt.

Digitalisering
Een tweede belangrijke ontwikkeling is
de doorgaande digitalisering. Meer en
meer doen we alles online. We bestellen online, we zoeken onze informatie
online, we hebben onze contacten
online. Daardoor veranderen ook sociale relaties en netwerken. Alles wordt
vluchtiger.
Voor evangelisatie heeft dit verschillende consequenties. ,,We kunnen
bijvoorbeeld niet om de digitale media
heen als we mensen willen bereiken.
In Lukas 14:23 staat: ‘En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de
wegen en heggen; en dwing hen in te
komen, opdat mijn huis vol worde.’ Als
we die opdracht voor nu concreet maken, zullen er dus knechten de digitale
wegen en heggen in moeten om de
mensen daar op te zoeken.
Een andere consequentie is dat we ons

bewust moeten zijn dat de kerk heel
anders over kennis praat. Het belieft
de Heere ons door de verkondiging
van Zijn Woord te onderwijzen. Dat
betekent dan wel dat iemand die van
buiten komt, vaak letterlijk moet léren
luisteren. Omdat nergens anders in de
samenleving op een dergelijke manier
wordt gewerkt. Alleen al de lengte van
een preek is voor zo iemand een stevige
hobbel om te nemen. Welke tussenstappen zijn er mogelijk om die weg
vanaf de wegen en de heggen naar de
bruiloftszaal uit Lukas 14 af te leggen?
En hoe begeleiden we mensen daarbij?

Wat is nodig?
Deze ontwikkelingen in onze samenleving laten meer en meer zien hoe
dringend nodig de Boodschap van
het Evangelie is voor Nederland. Er
zouden nog meer ontwikkelingen te
noemen zijn. Tegelijk zijn de omstandigheden er bepaald niet eenvoudiger
op geworden. Bij al deze wijzigingen is
één ding wel heel duidelijk. Niet alleen de Boodschap is belangrijk, maar
zeker ook de boodschapper. En dat
raakt ieder kerklid dat belijdt te willen
leven naar Gods Woord. Twee zaken
zijn dan van het grootste belang. In de
eerste plaats is een getuige iemand die
kan vertellen wat hij of zij zelf heeft
gezien of meegemaakt. Om getuige
van Christus te zijn is kennis van de
Persoon en het werk van de Zaligmaker
dus pure noodzaak. De tweede zaak
is de noodzaak van toerusting. Nee,
het gaat niet om geleerdheid. Ja, het
gaat wel om naar vermogen kennis te
hebben van Gods Woord en wat daaruit voortvloeit. Daarom op deze plaats
ook een hartelijke oproep om gebruik
te maken van de mogelijkheden die de
Commissie Evangelisatie aanbiedt: de
cursus Evangelisatie, maar ook van de
Cursus Bijbelse Toerusting zoals die al
een aantal jaren gegeven wordt.
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Kerstviering
in Hoorn
Het gaat om de boodschap waarmee
iedere bezoeker naar huis gaat.
Albert van Bragt

H

et is KerstdagEerste Kerstdag, tien over tien. Vlak
voor het Westfriesgasthuis
in Hoorn begeven de eerste bezoekers zich naar Het Lichtbaken
voor een Kerstviering. Bij binnenkomst
worden zij welkom geheten, mensen
stellen zich voor en wensen elkaar
gezegende Kerstdagen. Het zijn vooral
50-plussers die naar deze Kerstviering
komen. Om half elf begint de viering.
Het zaaltje is met ruim zestig bezoekers
behoorlijk gevuld.
De bezoekers kunnen het programma
via een powerpointpresentatie volgen.
Albert van Bragt, namens stichting
Predik het Woord als evangelist werkzaam in Hoorn, kondigt het eerste lied
aan: ‘Komt allen tezamen’. De muziek
van een keyboard, twee gitaren en een
dwarsfluit begeleiden het zingen. De
bezoekers zingen goed mee met de
bekende Kerstliederen. Het programma is gevarieerd: een welkomstwoord,
lezen van het Kerstevangelie uit Lukas,
samenzang, solozang, een Kerstverhaal.
Tijdens het programmaonderdeel
‘Kerstboodschap’ zet de evangelist
eenvoudig uiteen wat het wonder van
Kerst inhoudt; waarom Jezus mens
werd en op welke manier wij kunnen
delen in de verlossing die de Heere
Jezus tot stand heeft gebracht. Enkele
peuters maken wat geluiden en leiden
de aandacht soms even wat af. Verder
luistert men aandachtig.
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Na afloop van de viering drinken de
bezoekers nog een kopje koffie of thee.
Her en der staan en zitten mensen nog
wat na te praten over het programma of
voeren allerlei gesprekken. Daarna gaan
de eerste bezoekers al naar huis. Ruim
de helft blijft voor de lunch, waarvoor
alle aanwezigen zijn uitgenodigd. Even
later genieten zij van de broodjes en de
soep en van het ontspannen samenzijn.
Dat wordt duidelijk als zij even later
vertrekken. Zij bedanken hartelijk en
spreken hun waardering uit voor de
gezellige Kerstviering: ‘Ik heb genoten!’
en ‘t Was gezellig’. Hoewel gastvrijheid
en belangstelling voor elkaar belangrijk
zijn, zit de echte waarde toch in de
boodschap waarmee iedere bezoeker
naar huis gaat, namelijk dat Jezus
Christus in de wereld gekomen is om
zondaren zalig te maken.

een regelmatige bezoekster van Het
Lichtbaken, een verhaal, een historisch artikel en een kinderpagina. Op
de achterkant van het magazine is de
uitnodiging voor de Kerstfeestviering
opgenomen.

De uitnodiging voor deze bijzondere
bijeenkomst werd breed verspreid.
Want in de week voorafgaand aan Kerst
verscheen voor het derde opeenvolgende jaar het evangelisatietijdschrift
Allicht Hoorn. Dat blad is speciaal
samengesteld voor de stad Hoorn en
werd huis aan huis op 30.000 adressen bezorgd. Het tijdschrift bevat zes
artikelen -geschreven door voorgangers
uit hervormde, hersteld hervormde en
christelijk gereformeerde kring- waarin
op een aansprekende en begrijpelijke
manier verschillende aspecten van het
Kerstevangelie worden belicht. Daarnaast bevat het blad een interview met

Het evangelisatiewerk in Hoorn heeft
een lange geschiedenis. In 1986 begonnen op initiatief van een aantal
hervormde predikanten, heeft het werk
heel wat ontwikkelingen doorgemaakt.
In de loop van de jaren zijn vanuit
veel gemeenten groepen jongeren naar
Noord-Holland gereisd om te helpen
bij het verspreiden van folders en uitnodigingen. Een vorm van betrokkenheid die erg werd gewaardeerd. Elk jaar
rond Pasen worden nog steeds op deze
manier uitnodigingen verspreid. Jongeren die daaraan mee willen werken,
kunnen zich daarvoor via de website
aanmelden.

Voor de betrokkenen van de kleine
christelijke gemeente Het Lichtbaken
is het altijd een zoektocht op welke
manier het Evangelie het beste verspreid kan worden. Doorgaans worden
met de activiteiten een beperkt aantal
mensen bereikt. Kerst is een mooie
gelegenheid om een groter publiek te
bereiken. Adverteerders en sponsors
maken het mogelijk om een prachtig
tijdschrift te realiseren, waarin de
Kerstboodschap op verschillende manieren wordt vertolkt en de hele stad
wordt bereikt.

Het Lichtbaken
Sinds enkele jaren beschikt de kleine
evangelisatiegemeente over een eigen
gebouw, dat dichtbij het grote stadsziekenhuis staat. Sindsdien draagt de
gemeente de naam Het Lichtbaken.
Op zondag worden er twee diensten
gehouden waarin hervormde en hersteld hervormde voorgangers voorgaan.
De ochtenddiensten zijn evangelisatiediensten en worden bezocht door 20
tot 25 bezoekers. Elke woensdagavond
is er een Bijbelavond en één keer per
maand vindt er een Open Koffieochtend plaats. Daarnaast zijn er allerlei
contactmomenten en gesprekken en is
er pastorale zorg voor hen die meeleven
met de gemeente.
Contactblad aanvragen
Het evangelisatiewerk in Noord-Holland heeft een brede achterban.
Verschillende Hersteld hervormde
gemeenten zijn betrokken en bieden
financiële steun. Graag zou het bestuur
zien dat meer gemeenteleden uit de
HHK gaan meeleven en het Contactblad gaan lezen. Voor belangstellenden
is ook het evangelisatieblad Allicht
Hoorn beschikbaar.
Vraag het aan via de website predikhetwoord.nl of telefonisch bij Sandra van
den Brink, 0318-484044.

Het Licht in Hoorn verspreiden. Dat
is de drijfveer van Albert van Bragt.
Hij gaat daarmee in de voetsporen van
de Heere Jezus Zelf. Hij kwam als het
Licht der wereld om te verschijnen aan
hen die gezeten zijn in duisternis. De
betrokkenheid op het evangelisatiewerk
in Nederland in het algemeen en in
Hoorn in het bijzonder is geen optie,
maar een kenmerk van een christen.
Die betrokkenheid mag zich allereerst
in gebed openbaren. Ook zijn er diverse vormen van steun denkbaar. Als
lid van de Raad van Advies beveel ik
het evangelisatiewerk in dit geestelijk
schrale deel van Nederland van heler
harte bij u aan.
ds. A.A.F. van de Weg, voorzitter CE

Evangeliseren
in Den Haag
Henk Post
In september 2012 werd in de classicale vergadering van classis West
een lezing gehouden over de Bijbelse
opdracht tot evangeliseren. Besloten
werd een classicale evangelisatiecommissie te vormen. En vanaf dat moment is die commissie betrokken bij
de activiteiten die worden ontwikkeld
in Den Haag. ( Het betreft de wijken
Mariahoeve en Bezuidenhout Een
gebied waarin zich geen reformatorische gemeenten bevinden en waarin
geen evangelisatie wordt bedreven door
andere reformatorische kerken.)
Er werd gestart met het houden van
folderacties, met name in Mariahoeve
en Bezuidenhout. Deze acties vinden
drie keer per jaar plaats (rond Pasen,
de zomer en Kerst), waarbij hulp wordt
geboden door vrijwilligers uit circa 15
classisgemeenten. Als we ’s middags
even in het verspreidingsgebied rondrijden, ervaren we gevoelens van dankbaarheid bij het besef dat door de inzet
van velen op zoveel adressen een folder
is bezorgd.
In 2013 viel al snel de aandacht op het
winkelcentrum in Mariahoeve, waar
op zaterdag veel winkelend publiek
aanwezig is. Na enige tijd op zaterdag
enkele uren bij de ingang van het
winkelcentrum te hebben gestaan met
Bijbels en folders kwamen we in contact met de voorzitter van de winkeliersvereniging. Tot onze vreugde bood
hij ons een plekje in het (overdekte)
winkelcentrum aan, vrij van tocht,
regen en koude. Sindsdien zijn er iedere zaterdag 2 personen twee uur lang
met een tafeltje in het winkelcentrum
waarop Bijbels, folders en ander evangelisatiemateriaal izijn uitgestald.
Nu we in het winkelcentrum zelf
staan, blijken de passanten eerder
bereid tot een gesprek. Wij ervaren
echter ook heel sterk dat menige
voorbijganger geen belang stelt in een
gesprek. Ook leren de contacten ons

hoevelen een leeg leven leiden, geen
rekening ermee houdend dat er een
eeuwigheid wacht en dat sterven betekent God ontmoeten. Wat kan het
ons dan treffen als wij op het alleronverwachtst zomaar iemand ontmoeten
bij wie de nood van zijn ziel is opgebonden. Dan mogen we tot een gesprek komen en van hart tot hart met
elkander spreken, waaruit wij zelf ook
bemoediging mogen putten.
Ter afronding wordt nog opgemerkt dat
de classicale evangelisatiecommissie
niet over enige vaste inkomsten beschikt. Het strekt ons menigmaal tot
verwondering dat giften van particulieren, bijdragen van andere evangelisatie
commissies, kerkvoogdijen en diaconieën, het ons mogelijk maken om over

het steeds weer benodigde materiaal
te beschikken en het werk kan worden
voortgezet.
In het evangelisatiewerk ervaren wij
dat velen die we op straat ontmoeten
geen interesse vertonen voor de dingen
betreffende de dienst des Heeren. En
toch mogen we meermalen mensen
ontmoeten die er wel meer over willen
horen, die een Bijbel willen aannemen
en waarbij in de gesprekken een zekere
ontvankelijkheid mag worden ervaren.
Zo wil de Heere Zelf er voor zorgen dat
we voor dit werk ook bemoediging mogen ontvangen.
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Zicht op de mannenbond

Gasten en vreemdelingen
K. van den Herik (secr.)
‘… en hebben beleden, dat zij
gasten en vreemdelingen op de
aarde waren’.

overtuiging vaak gekwetst en bezeerd…
mogelijk van nabij!

Z

Vreemdelingschap vraagt niet boos
worden, niet dramatiseren, in de
slachtofferrol kruipen als we bespot
worden, niet verbitterd worden, een
groot incasseringsvermogen betrachten,
veel verdragen, vanuit innerlijke overtuiging spreken, zonder enig begrip,
erkenning, waardering te ontmoeten.
En weerbaar, kritisch, waakzaam staan
tegenover indringende invloeden van
internet en sociale media.
David beleed: Ik ben een gast en
vreemdeling bij U gelijk al mijn vaders.
Toen de Heere Jezus Christus zelf
rondwandelde op aarde, werd Hij als
een vreemde behandeld en zij zeiden:
deze is de erfgenaam, kom aan, laat ons
Hem doden en de erfenis aan ons behouden. Gasten en vreemdelingen op
aarde zoeken hun eigen geboortegrond,
van boven geboren, uit God.
Als u wilt weten wat vreemdelingschap
inhoudt moet u bij Abraham zijn, de

ijn wij gasten en vreemdelingen… in een wereld waarin
Christus hoe langer hoe meer
een verachte gestalte wordt?
Zijn we ‘geestelijke’ asielzoekers… geen
huis of haard hebbende, verdreven
uit onze geboortestreek en cultuur…
alles, alles achterlatende? Zo maar
enkele vragen… die we stellen bij het
overdenken van dit onderwerp voor de
Jonge Mannendag1.
Het huidig tijdsgewricht vraagt van
christenen een geestelijke heroriëntatie; van een meerderheid geworden tot
minderheid. Dit vraagt het staan in een
maatschappelijk klimaat die christenen
niet bevoorrecht en beschermt. Integendeel zelfs…! Dit vraagt moed, een
levensovertuiging hebben die afwijkend
is van de meerderheid, die op geen
bijval hoeft te rekenen, ja zelfs in die

vader aller gelovigen. Als u wilt weten
dat de geringste in het Koninkrijk Gods
- na de geboorte van Christus - meerder is dan Abraham dan moet u luisteren naar de Heere Jezus Christus zelf.
Want, zegt Hij: Ze hebben met groot
verlangen uitgezien naar hetgeen u ziet,
en ze hebben het niet gezien.
Vreemdelingschap is Anno Domini
2019 noodzaak voor eenieder onzer,
vooral voor jongere mannen, vaders. Zij
staan in een tijdsgewricht waarin grenzen met de wereld vervagen… en praktische Bijbelse waarden verkommeren.
Het lijkt alsof zelfs oprechte Christgelovigen meegezogen worden.
Om dit te overdenken heeft het bestuur ‘Gasten en vreemdelingen’ als
onderwerp gekozen voor de Landelijke
Jonge Mannendag. Referaten vanuit
Bijbels theologisch en Bijbels praktisch perspectief, worden uitgesproken
door ds. W. Nobel te Kesteren en
ds. R.W. Mulder te Montfoort.
1

Gedachtegoed ontleend aan: dr. W. Aalders e.a.

Van de voorzitter
Het onderwerp van onze Landelijke Jonge Mannendag die we dit
jaar hopen te houden is ‘Gasten en
vreemdelingen op de aarde’. Met
deze woorden verwijst de apostel in
Hebreeën 11 ons naar de gelovigen
van de oude bedeling, beginnend bij
Abel en eindigend bij Jakob. Hun
levensgeschiedenissen vinden we
opgetekend in het eerste Bijbelboek,
Genesis. We lezen van de meerdere
offerande van Abel, waardoor hij
getuigenis ontving dat hij rechtvaardig was. We vernemen van Henoch
die wandelde met God, maar ook van
Noach en zijn gehoorzaamheid in
het bouwen van de ark, toebereid tot
behoud van zijn gezin, waarmee hij
de wereld heeft veroordeeld.
Onze aandacht wordt ook gevraagd
voor de aartsvaders, Abraham, Izak
en Jakob, die in het land der be38

lofte door het wonen in tenten, als
vreemdeling hebben geleefd. Sinds
hun wonen en werken op aarde is er
heel wat veranderd. Wij beschikken
over zoveel meer als zij. We leven in
een wat we noemen moderne tijd,
waarin je de ontwikkeling nauwelijks
bij kunt houden. Vandaag rijden we
nog diesel, maken we gebruik van
aardgas, morgen zijn we genoodzaakt
een elektrische auto aan te schaffen
en moeten we overschakelen op een
andere warmtebron om ons huis
te verwarmen.
Hoe hebben we als christenen in
deze turbulente tijd te staan? Welke
lessen worden ons vanuit de Bijbel
aangereikt om te leven in overeenstemming met Gods wil en weg?
Deze alleszins belangrijke vragen
worden op de Jonge Mannendag besproken.

Landelijke Toogdag 2019
De Mannenbond wil in 2019 de
Synode van Dordrecht 1618 – 1619
herdenken. Dit doen we door aandacht te besteden aan de Dordtse
Leerregels. Referaten worden uitgesproken door: ds. A. Vlietstra te
Harskamp en ds. M. van Sligtenhorst
te Achterberg.

Data 2019
Onze Landelijke Jonge Mannendag
wordt gehouden op zaterdag 25
mei te Kesteren, én de Landelijke
Toogdag op zaterdag 19 oktober te
Lunteren. Van harte wordt u uitgenodigd de dagen te bezoeken. Voor
alles geldt: Indien de Heere wil, en
wij leven zullen, zo zullen wij dit
of dat doen.
Ds. J C. den Toom, Oldebroek

CONTACTDAG
THEMA

MILITAIREN
2019
D.V. zaterdag 13 april 2019, aanvang 10.30 UUR
Vergeten zijn door ...
en herinnerd worden aan …

Vergeten en weggeschoven is vaak de noodzaak van het bestaan
van een Nederlands leger voor het wereldwijd in standhouden
van vrede en veiligheid. Sinds 1945 zijn ruim 240.000 militairen
ingezet tijdens drie oorlogen en bijna 100 vredesoperaties. Van de
militair wordt ultiem gevraagd zelfs zijn leven daarvoor te geven.
Van Nederlands-Indië tot Mali en mede in o.a. Libanon, Bosnië en
Afghanistan kwamen hierbij 6243 militairen om het leven. Anderen
raakten daarbij lichamelijk gewond of werden geestelijk beschadigd.
Veel betrokkenen leven niet meer. Bij veel nabestaanden, familie,
vrienden en kennissen blijven de wonden vers.
De vraag is ook of de overheid en de militair God buiten zijn
herinnering houdt, zoals Achaz dat deed, maar toch het
Immanuelsteken kreeg. En de Immanuël ons allemaal liefdevol
herinnert aan de explosieve gebeurtenis in Jeruzalem en aan de
noodzaak van Zijn aardse leven, lijden en sterven (Jes. 7 en Luk. 24),
op grond van historisch en geestelijk onderwijs.

Programma en tijden

• Ontvangst is vanaf 10.00 uur
met koffie en cake
• Ca. 12.30 uur lunch en tijd voor onderlinge
ontmoeting, hernieuwde kennismaking,
delen van herinneringen en herinnerd
worden aan . . .
• Uiterlijk 14.30 uur zal deze ontmoetingsdag
worden afgesloten.

Locatie

Echos Home De Schakel,
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo

Gast, genodigde en bezoeker

Veteraan en actieve militair. Familieleden van
hen. Mensen die nog steeds lichamelijk en
geestelijk pijn lijden aan of moeilijk kunnen
omgaan met herinneringen aan inzet bij
militaire vredesoperaties.

Informatie en opgave bij

www.hersteldhervormdekerk.nl
secretaris werkgroep militairen HHK 0528-264599 of 06-51706727
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advertentie

Vind een christelijke partner

Sinds 1986

Relatiebureau Samen Verder
bemiddelt al ruim 30 jaar
succesvol bij het vinden van
een christelijke partner.
Tel: 088-130 34 00
Vraag gratis
een brochure aan.

www.samen-verder.nl

Hbo-opleiding theologie

Heb jij interesse in een stevige theologie opleiding
op grond van Schrift en Belijdenis?
Welkom op onze open avonden, DV:
20 februari: collegeavond Nieuwe Testament 17
april: collegeavond Ethiek
Voorlichtingsavonden worden gehouden op DV:
16 en 20 februari, 21 maart, 17 april, 16 en 29 mei
We bieden de volgende opleidingsmogelijkheden:
- Leraar Godsdienst (GL-opleiding)
- Kerkelijk Pastoraal Werker (PWopleiding)
- de theoretische vakken van de GL- en
PW-opleiding (BHT-opleiding)
- volgen van losse modules m.b.t.
pastoraat
- Post-hbo cursus Grieks
Meer informatie – ook over voorlichtingsavonden is te vinden op www.cgo.nu onder HBO-opleiding
Welkom!

9,5

Makelaardij - Vastgoedbeheer - Vastgoedmanagement
Langeweg 19b | 3245 KE Sommelsdijk | 06 12 32 59 20 / (0187) - 84 92 28
www.LiVastGO.nl

ONTVANG
4 NUMMERS
GRATIS

WWW.DEWEEK.NL/ZICHT

RAAKT DE KERN
WAT BLIJFT BIJ VAN EEN WEEK NIEUWS? DE WEEK GEEFT
OVERZICHT. CHRISTELIJKE DUIDING. DIEPGANG OP ZATERDAG.
HET BESTE UIT HET REFORMATORISCH DAGBLAD, GESELECTEERD VOOR JOU

vacatures

Wil jij je talenten inzetten binnen ons bedrijf?
Kijk op www.profielnorm.com voor actuele
vacatures.
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WIDBM

Klanttevredenheid 2018

Verwachting
voor jongeren
AGENDA
9 MAART
JONGERENDAG 16HOEVELAKEN
23 MAART
JONGERENDAG 16ROTTERDAM
30 MAART 2019
KINDERAPPÈL
GENEMUIDEN,
SOMMELSDIJK
EN PUTTEN
6 APRIL 2019
KINDERAPPÈL
KESTEREN EN PUTTEN

‘DOOR MIJN WOORDEN KAN NIEMAND
BEKEERD WORDEN, MAAR HET KAN WEL
IN HET LEVEN VAN DIE PERSOON EEN
INDRUK ACHTERLATEN VAN DE HEERE.’

CONFERENTIE 18+
1-4 maart 2019
CONFERENTIE 23+
12-15 april 2019
MOEDER-DOCHTERDAGEN
1-2 mei 2019

HANNE-JOSÉ HUISBRINK

VADER-ZOONSURVIVAL
1-3 mei 2019

‘IK BEN …’
Meer info en aanmelden
www.hhjo.nl
VOOR ALLE DATA GELDT:
DEO VOLENTE

Ik ben

bijbelstudie
Jezus openba
art conferentie
Zichzelf VOOR IEDEREEN
VAN

Dat is het thema waar we aan de hand van lezingen,
Bijbelstudies en preekbesprekingen over na zullen
denken tijdens de conferentie 23+. Samen met ongeveer
zestig andere jongeren zullen we ontdekken hoe de
Heere Jezus Zichzelf openbaarde toen Hij op aarde was
en hoe Hij zich in onze tijd aan jou bekend wil maken.
Naast verdieping is er ook ruimte voor ontspanning en
onderlinge ontmoeting.
We ontmoeten je graag op de Bijbelstudieconferentie in Oldebroek
D.V. 12-15 april! Meld je aan via de website van de HHJO.

HET BROOD DES LEVENS
(JOHANNES 6:35)
DE WEG (JOHANNES 14:6)
DE OPSTANDING (JOHANN
ES 11:25)
HET LICHT DER WERELD
(JOHANNES 8:12)

23+

D.V. 12-15 APR
IL 2019
OLDENBROEK

HET BUITENCENTRU
M
BROEKEROORD
SWEG 9, 8095
RM
MEER INFO EN
AANMELDEN:
HHJO.NL
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vacatures

MEEDENKEN is onze Passie

Bertha
werkt het
liefste samen
Momenteel zijn wij o.a. op zoek naar:
Begeleiders, verzorgenden,
verpleegkundigen, huishoudelijk
medewerkers, medewerker wasserij,
teamleider, vakantiekrachten.

werkenbijdeschutse.nl
ASAV Hef- en Hijstechniek B.V.
Uw partner voor
Kranen en takels
Hijsgereedschap
Maatwerk
Keuringen
Inspecties
Onderhoud
NEN3140

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V.
Hertzstraat 13a
6716 BS Ede
tel. 0318-655675
www.asav.nl
info@asav.nl

WWW.ASAV.NL

Elk leven is waardevol.
Daarom verdient het
aandacht, kwaliteit,
professionaliteit
en respect.

naar
Wij zijn op zoek
nieuwe collega’szij!n,
ge, service, maga
Verkoop, monta
binnendienst
stagiaires, comm.

Word jij mijn
nieuwe collega?
Leerlingen
Verzorgenden IG
(Wijk)verpleegkundigen
Vakantie-/oproepkrachten

Van Kooten Tuin en Buiten Leven is een dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van
blokhutten, chalets, tuinhout, terrasoverkappingen, tuinkamers, tuinmeubelen, barbecues en andere
aanverwante artikelen. De onderneming is in 14 jaar tijd uitgegroeid tot marktleider in de Benelux.
Momenteel heeft de organisatie 7 verkoopvestigingen, meerdere webshops en 2 logistieke centra. In
de organisatie zijn ruim 80 mensen werkzaam en wordt er daarnaast samengewerkt met ZZP’ers. De
organisatie en het enthousiaste personeelsteam zijn voortdurend bezig om de mogelijkheden in de
markt maximaal te benutten en klanten optimaal te adviseren. Jaarlijks bedienen wij duizenden tevreden
klanten, die met veel plezier onze producten gebruiken.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Ben jij geïnteresseerd?
Kijk dan voor al onze actuele vacatures op: www.blokhutvillage.nl/vacatures

App

voor een baan
of stage
06 - 10 04 74 17
Buitenverblijven

Tuinkamers

Veranda´s

Blokhutten

www.vankootentuinenbuitenleven.com

Kijk op werkenbijrstzorg.nl voor alle vacatures bij jou in de buurt.
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De Run 4202 B
5503 LL Veldhoven
T: +31(0)40-3032604

J. van der Heijdenstraat 10
3281 NE Numansdorp
T: +31(0)186-655990

A. van Leeuwenhoekstraat 14
3291 CR Strijen
T: +31(0)78-6745736

Florijnweg 12
6883 JP Velp
T: +31(0)26-3031249

Daalmeerstraat 19
2131 HD Hoofddorp
T: +31(0)23-3030524

De Zonnecel 19
3815 KN Amersfoort
T: +31(0)33-3030006

Autolei 315
2160 Wommelgem (BE)
T: +32(0)335-52555

'Vastberaden
hakte hij
zich een weg,
het paleis
binnen...'
Geloofszekerheid heeft
te maken met vastheid en
vastberadenheid.
Je zaligheid hangt niet
af van jouw gevoel,
maar ligt na ontvangen
genade vast in Christus.
De zekerheid van die
zaligheid geeft daarom ook
vastberadenheid: hoe je
weg door dit leven
ook gaat, de uitkomst
staat vast!

Door: Leo de Kluijver

De Christenreis:
een ‘must have read’!
Deze versie van De Christenreis staat
boordevol platen en is speciaal voor jou
geschreven. Zeker niet kinderachtig! Alle verhalen staan erin; ook
dat van die dappere strijder die koste wat het kost dat paleis wilde
binnenkomen. Je leest in het boek wat Christen allemaal nog meer
moest leren. Hoe hij leerde strijden in het geloof en hoe hij erdoor
werd geholpen tijdens zijn reis naar het Nieuw Jeruzalem. Christen
is er uiteindelijk gekomen; zijn verlangen naar de hemel werd
werkelijkheid. Bunyan schreef dit boek om je duidelijk te maken dat
die vastberaden strijd echt de moeite waard is. Neem en lees!

16-

I

n de Christenreis van John
Bunyan – die móet je echt
gelezen hebben –
staat een prachtig verhaal
over vastberadenheid. Christen loopt
nog met zijn zondenpak op zijn rug. In
het huis van Uitlegger heeft hij veel
geleerd over het geloof. Uitlegger is
een goede docent.
Hij neemt Christen mee naar een
paleis. Op het platte dak lopen
mensen in prachtige gouden kleren.
Het is een beeld van de hemel.
Christen zou ook wel naar boven
willen, maar Uitlegger trekt hem mee
naar de ingang van het paleis. Er
staan allemaal mensen te drentelen.
Ze willen ook wel graag naar binnen,
maar kijk eens… voor de poort
staan zwaar bewapende soldaten!
Christen schrikt, net als die mensen,
terug. Vlakbij zit een man met een
schrijftafel. Hij schrijft de namen op
van de mensen die naar binnen willen,
maar niemand durft!
Plots staat er een man bij de schrijver
en roept: ‘Schrijf mijn naam maar
op!’ Hij zet zijn helm op en gespt zijn
zwaard om, trekt het uit de schede en
loopt op de soldaten af. Direct begint
hij verwoed te hakken met zijn zwaard.
Hij raakt wel gewond, maar het deert
hem niet. Hij blijft dapper doorvechten
en na een zware strijd bereikt hij de
ingang! Als hij de poort openduwt
hoort hij de mensen op het dak een
prachtig welkomstlied zingen. Christen
wil er ook heen. ‘Ik weet wel wat dit
betekent’, zegt hij tegen Uitlegger. ‘Laat
me met die man meegaan.’ Zover is
het echter nog niet. Christen loopt nog
met zijn pak op zijn rug! Dat moet hij
eerst kwijt. Naar de hemel wil jij ook
wel, of niet? Durf je die strijd ook aan?

Foto’s: Leo de Kluijver
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Bemoedigd
door

ontmoetingen
---bij--VERRIJKENDE

HHJO

Bijbelstudie

conferenties

Door: Steven Middelkoop

‘Je geeft een ander toegang tot een persoonlijk deel van je
leven.’ Dat ervaart Hanne-José Huisbrink (20) als zij
met anderen spreekt over de Bijbel en geloof.
Twee keer ging de Genemuidense mee met een HHJO-Bijbel
studieconferentie. ‘Samen ontdek je nieuwe dingen.’
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I

n het dagelijks leven werkt Hanne-José
als woonbegeleider in de gehandicaptenzorg. Ze heeft fijne vrienden en voelt
zich aangesproken door de prediking in haar
gemeente. De Bijbelstudieconferenties van
de HHJO ervaart zij als bijzondere ontmoetingsplaatsen. Hanne-José: ‘Ik vind het fijn
om bij jongeren te zijn die zich ook met de
Bijbel bezighouden. Ik heb niets met het uitgaansleven. Veel is leeg en nutteloos. Als ik
een weekend wegga dan doe ik liever iets
nuttigs. Wanneer je samen met de Bijbel bezig bent, dan geeft dat veel meer voldoening.
Je bent samen met leeftijdsgenoten en kunt
elkaar bemoedigen. Ik leef er echt naar toe.’
Niet al haar vrienden gaan naar de Bijbelstudieconferenties. Integendeel, Hanne-José
was een van de eersten in haar omgeving.
‘Nu zijn er wel een paar die het interessant
vinden. De laatste keer was ik de enige uit
Genemuiden, maar daarvoor was mijn broer
er ook bij. Op een conferentie krijg je een
persoonlijke band met mensen, dan is het
wel even omschakelen als je weer terugkomt. Normaal gesproken praat je vaak met
elkaar over hobby’s en werk. Bij de conferenties spreek je met elkaar over de dingen van
Gods Woord. Je stelt je onderling kwetsbaar
op. Het contact wordt daardoor dierbaar. Dat
waardeer ik heel erg.’
Het ene onderwerp spreekt meer aan dan
het andere. De voorlaatste conferentie die
Hanne-José bezocht ging over de profeet
Hoséa. Hanne-José: ‘Dat was wel mooi, maar
er bleef mij op de langere termijn niet heel
veel van bij. De laatste conferentie ging over
het onderwerp geloofszekerheid. Dat speelt
bij iedereen een rol. Het werd door de sprekers heel praktisch en duidelijk uitgelegd.
Ook de onderlinge gesprekken waren heel
open. Dat zijn ervaringen waar je letterlijk
wat aan kunt hebben. Juist omdat het ook
over jezelf gaat.

Het behandelen van een Bijbelse persoon is
mooi omdat je dan een vergelijking kunt maken met je persoonlijke leven. Een onderwerp
als geloofszekerheid is echter persoonlijker.
Voor dat onderwerp geldt: het is of het een,
of het ander.’
In het dagelijks leven zoekt Hanne-José de
omgang met de Heere. ‘Vorig jaar had ik
geen dagboek. Dan was het altijd een beetje zoeken. Welke gedeelte ga ik nu lezen? Ik
heb voor dit jaar een dagboek gekocht over
de Psalmen. Zo komt er elke dag een Psalm
aan de orde. Dat geeft houvast. Als je geen
structuur hebt, dan dreigt het gevaar dat je
stille tijd op z’n beloop laat. Dan sla je een
gedeelte open en lees je dat. Een tijd volgde
ik een Bijbelleesplan op mijn mobiele telefoon via een app. Daar ben ik mee gestopt. Ik
heb toch liever een Bijbel in mijn hand dan op
mijn telefoon. Stille tijd met behulp van een
echte Bijbel vind ik fijner.’
In de kerk is het helpend om mee te schrijven tijdens de preek, vindt de Genemuidense. ‘Elke zondag staat de predikant op de
preekstoel, hij spreekt namens God. Het is
niet aan ons om te bepalen of we er iets aan
hadden. Als ik in de kerk ga zitten, vind ik
het fijn om mee te schrijven. Soms lees ik
het dan later terug. Dan leek de boodschap
in eerste instantie mij niet persoonlijk aan te
spreken, maar blijkt het later toch voor mij
bedoeld te zijn.’
Het volgen van de Heere is geen gevolg van
onze eigen keuzes. Hanne-José ervaart hierin de hand van de Heere als ze terugkijkt in
haar leven. ‘Ik ben een emotiemens. Als vanzelf klamp ik me vast aan de emoties die ik
voel. Zowel als ik me opgewekt en gezegend
voel, als wanneer ik van slag raak. Dit beïnvloedt mij in alles. Daarom vind ik het beeld
van het anker heel mooi. Wij schommelen
maar wat rond, het anker ligt echter vast
bij God in het verlossingswerk van Christus.

Zelfs als we dat niet zien of ervaren, mogen
we toch op Hem vertrouwen. Als het aan mij
zou liggen, kwam het niet goed. Soms heb je
van tevoren een hoge verwachting van een
preek, maar dan heb je er toch minder aan
dan verwacht. Dan blijkt dat wij er niets over
hebben te zeggen. De Heere regeert, niet
mijn emoties.’
Hanne-José ziet een groot contrast tussen
het leven buiten de Heere en met Hem. ‘Iedereen is op zoek naar zijn soort van rust.
Hetzij door meditatie, of door andere vormen. Blijkbaar hunkeren velen ernaar, maar
niemand vindt wat hij of zij zoekt. Het is zo
jammer dat ze niet weten wát ze missen. Ze
moeten rust vinden in God. Die boodschap
moet gedeeld worden. Maar hoe breng je
die het beste over? Je kunt niet elke keer tegen iemand hetzelfde verhaal houden. Als ik
echter een kans krijg voor een gesprek, dan
probeer ik dat zo open en eerlijk mogelijk aan
de ander voor te leggen. Door mijn woorden
kan niemand bekeerd worden, maar het kan
wel in het leven van die persoon een indruk
achterlaten van de Heere.’
Spreken over geloofszaken is belangrijk volgens de Genemuidense jongere: ‘Mensen
zouden best openhartig met mij mogen spreken over geloofszaken. Dan geef je de ander
toegang tot een persoonlijk deel van je leven.
Ik waardeer het als iemand daarnaar vraagt.
Wanneer je elkaar zo ontmoet, kan dat heel
mooi zijn. Online probeer ik open te zijn over
de Bijbel en God. Daar reageren anderen op.
Soms krijg ik daardoor berichtjes van totaal
onbekende personen. Zo ervaar je dat je niet
alleen met deze dingen bezig bent.’
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vakantie

Camper
huren / kopen?

www.villaweijpoort.nl
Bijeenkomsten, zakelijk en
privé. Nieuwerbrug.
Midden in het Groene Hart
van Holland.
Laat u verrassen!

Zee land
Zeeland
vakantie vier je in

st ra nd
ki nd er en !
te it en
vi
ti
ac
Leuke

t
Dichtbij he
Gezellig voor

Minicamping

Trek er op uit in één van
onze luxe campers!

De Vlaschaard
Koudekerkseweg 165
www.devlaschaard.nl

Middelburg
Volg ons op

Telnr.

info@devlaschaard.nl

06-20328254

www.Campergenot .nl

Camping
De
Te huur
luxeBeukenhof
vakantiebungalow 2-4 personen
Nog beschikbaar kerstdagen-jaarwisseling
Tiendeveen
Geniet in fijne fiets-/ wandelomgeving
2(Drenthe)
slaapkamers, 2 badkamers, heerlijke haard
Ook verhuur voor langere tijd, keuze uit:
Eekhoorn - Fazant - Vos - Vlinder - Kikker

Geen aankomst en vertrek op zondag.

Camping De Beukenhof
waar u
Tiendeveen
De camping(Drenthe)
rust en
nd! u
Deru
camping
imte viwaar
rust en ruimte vind!

Onze site: www.twentehuisjes.nl
mail: familie.meinders@yahoo.com
Of belinfo:
even 0528-331246
0541-626578 / 06-39609666
meer

Geen huisdieren toegestaan.
Voor

info@campingdebeukenhof.com
www.campingdebeukenhof.com

Voor meer info: 0528-331246
info@campingdebeukenhof.com

www.campingdebeukenhof.com

Vakantie
Verhuur
Vakantie
Vakantie
Verhuur
in
Vakantiewoningen
Verhuur
in
Vakantiewoningen
in
Vakantiewoningen
Vakantie
Zeeland?
Verhuur
Zeeland?
Zeeland?
in
Vakantiewoningen
Vakantie

Kom op vakantie in ons
Hooiberghuisje (2-6 p)
aan de rand van de
Grimberg nabij RIJSSEN.
burgemeestershooiberg.nl
Tel: 06-53715902.

Exloo, Dr. Vak.bung.
met grote privétuin.
Echt SCHOON! Goede
bedden + wifi. Schitt.
omg. T: 0591-513947

Verhuur
Vakantiewoningen

Verhuur
Zeeland?
Boek nu
Boek
nuvia
via
bluegreenholiday.nl
Vakantiewoningen
bluegreenholiday.nl
Boek nu via

in
Zeeland?
Mooie
bluegreenholiday.nl
Boek
nu via
Mooie
bluegreenholiday.nl
vakantieverbijven in
vakantieverbijven
Mooie
het rustieke
Zeelandin
vakantieverbijven
in
het
rustieke
Zeeland
Mooie
Boek
nuZeeland
via
het
rustieke
Yerseke
vakantieverbijven
in

bluegreenholiday.nl
info@bluegreenholiday.nl
het
rustieke Zeeland
www.bluegreenholiday.nl
Yerseke
Telefoon
0113-750711
info@bluegreenholiday.nl
Yerseke
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www.bluegreenholiday.nl
info@bluegreenholiday.nl
Yerseke
Mooie
Telefoon
0113-750711
www.bluegreenholiday.nl
info@bluegreenholiday.nl
Telefoon 0113-750711

www.schonebungalow.nl
advertentie

De veelzijdigste specialist
voor uw rieten dak
• Nieuwe rieten daken
• Renovatie rieten daken
• Onderhoud rieten daken
• Algen- en mosbestrijding
• Isoleren van bestaande
en nieuwe daken

Leerbroekseweg 27
4245 KR Leerbroek
T 0345 54 94 33
E info@hartogriet.nl

• Schoorsteenvegen en
schoorsteenonderhoud
• Leveren en plaatsen van
dakramen en dakkapellen
• Complete levering rietgedekte
tuinkamers, carports, etc.

www.hartogriet.nl

Leidinggevenden/ambtsdragers

vanuit de kern
naar de rand
Door: Steven Middelkoop

‘Jeugdwerk moet uitdagend zijn, want dan komen ook de minder serieuze
jongeren!’ Als deze stelling op tafel komt bij jeugdwerkoverleg in
gemeenten, spreekt daar bewogenheid uit. We willen immers àlle jongeren
bereiken. De veranderingen die vervolgens worden ingezet blijken
geregeld te leiden tot een situatie waarbij de boodschap verwaterd en
activiteiten uiteindelijk toch doodbloeden. Wat staat ons dan te doen?

Kern
Jeugdwerk binnen de kerkelijke gemeente dient vorm te krijgen vanuit de kern richting de rand. Dit betekent dat de betrokken jongeren
als vanzelf de eerste aandacht krijgen. Voedt hen door het Woord,
door gesprek, door het delen van wat wezenlijk is. Zij hebben namelijk zelf invloed op hun leeftijdsgenoten. Een door genade vernieuwde
jongere gaat anderen aanspreken. Dat is onontkoombaar. Meer dan
eens heb ik het zien gebeuren dat de Heere zo de een na de ander
binnen een jongerengroep in een gemeente voor Zich inwon. Denk
vanuit cirkels en investeer vanuit de kern. Ga dus niet omwille van
de buitenste cirkel de jongeren in de binnenste cirkel hondenbrokken voeren in plaats van gezond voedsel. Dat levert ondervoeding
en bloedarmoede op. Maar denk en werk vanuit het midden naar
buiten. Ontmoeting rondom de Bijbel maakt ons verwachtingsvol als
het gaat om het werk van de Heere.
Dwalende jongeren
Raken daarbij de wegdwalende jongeren dan niet uit het oog? Dat
is altijd een gevaar. De ervaring leert mij echter dat dit gevaar even
groot is bij gemeenten met hip jeugdwerk als bij klassiek jeugdwerk.
We hebben vaak moeite om met allen relaties te onderhouden
omdat we het niet organiseren. Huisbezoek is strak georganiseerd,
evenals ouderenpastoraat. We dienen ten aanzien van jongeren

het oor te luister te leggen bij de herdersvorst Jethro. Hij gaf zijn
schoonzoon het advies om het volk te verdelen over oudsten. Zo
kwam ieder in beeld. We noemen dit het Mozesmodel. Daarbij is niet
de aanwezigheidslijst leidend, maar de groslijst. Deze wordt verdeeld over de leidinggevenden. Zo krijgt ieder er vijf, tien of vijftien
toegewezen. Ieder maakt tenminste eenmaal per jaar contact met
al die jongeren. Gericht op relatie. Mag één jongere per maand jouw
persoonlijke tijd en aandacht vragen? Dan draag je hen als vanzelf
ook mee in het gebed.
Groepsvorming
Als opvoeders, catecheten en leidinggevenden in het jeugdwerk kunnen wij groepsvorming initiëren, bevorderen en faciliteren. Werkelijk
onderlinge verbindingen gaan jongeren uiteindelijk echter zelf aan.
Geef daartoe een eerste aanzet door gastvrijheid, openheid en het
onderling verbinden. Ze ontmoeten elkaar, vormen WhatsApp-groepen en gaan samen hun eigen leven leiden. Probeer samen met
jongeren die groep te vergroten zodat ze ook hen die zich in de rand
bevinden aantrekken bij momenten van langdurige gemeenschap
zoals een JV-kamp. Geregeld gaan daar de ogen van randjongeren
open als ze zien dat geloof werkelijk betekenis heeft en geeft. Rondom het Woord bouwt de Heere Zijn gemeente.

49

g
n
i
t
h
c
a
w
V
n
e

g
n
o
j
v o
e
g
e
w
van
w
u
o
r
t
s
d
Go
elkoop

ven Midd
Door: Ste

Jongeren groeien op in een tijdsbeeld waarin waarheid
vloeibaar is. Zelfs het eigen geslacht vraagt om een keuze,
niets ligt vast. Het werkelijkheidsbeeld bestaat uit zelfgekozen
puzzelstukken uit de grabbelton van mogelijkheden. Dit uit
zich op het gebied van geloof, waarheid en levensmotto. Media
overspoelen hen. Jongeren leiden een totaal gevuld bestaan,
waarbij de zoektocht naar vervulling zich vaak uit in online
verstrooiing, verdoving en socializen. In de groep wordt de
persoonlijke positie bepaald of belaagd door fame en shame.
Hoezo zin van het leven? Geniet ervan! Wat is onze verwachting
bij het vormen en toerusten van deze opkomende generatie?
50

Kmp

Als het gaat om jongeren en de
kerk bekruipt mij bij het lezen van
onderzoeken, interviews en duiding
geregeld het gevoel dat we een
generatie willen omhelzen die ons
langzaam maar zeker ontglipt. Wie
deze ervaring kent, weet dat dit een
reactie oproept van krampachtig
omklemmen, een paniekerige blik
en veel goedbedoelde adviezen
vanaf de zijlijn. Hoewel ik erken dat
de kerkverlating groot is en nabije
ervaringen een verlammend gevoel
op kunnen roepen, geloof ik niet dat
het uit de hand loopt. Integendeel.
De Heere bouwt Zijn kerk van generatie op generatie.

Ouders/catecheten

Nieuwe genatie

Met honderdduizenden wandelen de
Israëlieten aan het begin van Jozua’s leiderschap door de Jordaan.
Een jong en krachtig volk, alle oudere mannen zijn overleden. Weggevaagd als gevolg van hun zonde;
het wantrouwen van de Heere. In
veertig jaar tijd stierven zij allen in
het zand. Alleen de grijze Jozua en
Kaleb over leefden.
Twaalf stenen draagt men vanaf
de bodem van de Jordaan naar de
overkant. Niet alleen de huidige
volwassen generatie mag zich verwonderen over Gods wonderlijke
trouw, ook volgende generaties
moeten ervan horen. ‘Opdat dit een
teken zij onder ulieden. Wanneer
uw kinderen morgen vragen zullen,
zeggende: Wat zijn u deze stenen?
Zo zult gij tot hen zeggen: Omdat
de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des
verbonds des HEEREN; als zij toog
door de Jordaan, werden de wateren
van de Jordaan afgesneden. Zo zullen deze stenen den kinderen Israëls
ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid (Joz.4:6-7). Hier is sprake van
een chiastische structuur. Dit wil
zeggen dat de woorden inzoomen
op een kern die in het midden ligt
en vervolgens weer uitzoomt. In de
kern van deze woorden lezen we:
‘voor de ark des verbonds des HEEREN, als zij toog door de Jordaan.’

Vbondstrouw

Het gaat hier dus niet alleen om
een herinneringsmonument voor
een erfenis in het verleden. Het
gaat over het verbond van God. De
ark van het verbond ging over het
droge, door het water. Gods verbondstrouw ging voorop, ondanks
het ongeloof van de vorige generatie. Het woord dat in Jozua 4 vers 7
voor ‘gedachtenis’ wordt gebruikt,
komt vaak voor in een context van
offers. Hier wordt een geestelijk herinneringsmonument geplaatst voor
opvolgende generaties. Om telkens

bij terug te komen en de Heere lof
te brengen. Om nieuwe hoop op te
doen voor de toekomst, op basis
van het verleden. Hij is trouw aan
Zijn verbond. Deze God is gisteren
en vandaag Dezelfde.

Hleving

We zien dat de Heere in de geschiedenis periodes geeft van herleving
en opwekking. Terwijl de duivel tegelijkertijd alles inzet om verwarring
te stichten en vlammen uit te doven.
Als ik de balans opmaak van bijna
tien jaar jongerenwerk dan merk ik
bij mijzelf een verschuiving op in
mijn denken. Niet zozeer een verandering van inspanning, als wel van
gerichtheid. Zou ik tien jaar geleden
op dit punt zijn begonnen met het
geven van series praktische aanwijzingen, nu stel ik dat nog even uit.
We hebben Gods genadig handelen
namelijk werkelijk niet in de hand.
Dat drukt ons allereerst op de knieen, in plaats van uit de startblokken.
Het leert bidden.
Persoonlijke kennis van Christus
is een voorwaarde voor geestelijk
leidinggeven aan jongeren. De puritein Richard Sibbes richt onze blik
omhoog: ‘Al de gemeenschap die
Christus als mens had met God was
door de Heilige Geest; en al de gemeenschap die Go d had met ons,
en wij met God, is door de Heilige
Geest. Want de Geest is de band
van eenheid tussen Christus en
ons; en tussen God en ons.’ Dat zal
ons werkelijk vernieuwen. Sibbes:
‘Iemand kan niet zien op de liefde
van God en Christus in het evangelie, dan dat dit hem zal veranderen
om te worden zoals God en Christus.’ Vernieuwd door het werk van
de Geest leren wij verlangen naar
kennis, gerechtigheid en heiligheid.
Krijgen wij deel aan Geestesgaven
als liefde, nederigheid en geduld.
Wie veel vergeven is, heeft veel lief.
Dát maakt ons geschikt voor het
vormen van jongeren.

Wod en Geest

Dit zet aan tot inspanningen om
het hart van jongeren. Richard Sibbes: ‘Die eeuwen waarin de Geest
van God het meest is, is daar waar
Christus het meest wordt gepreekt.
Mensen zijn altijd op hun best, waar
het meest van de Geest is. En zij
zijn het meest vreugdevol, gerust en
heilig, waar Christus in waarheid
is opengelegd voor mensenharten.’
Wat staat ons dus te doen? Knielen,
verdiepen in het Woord en verkondigen. Wie ontvangt, heeft om te delen. Wie verstaat, kan doorvertellen.
Wie heeft gezien, leert heenwijzen.
Hierbij is het Woord het fundament.
Terecht zei ds. W.L. Tukker: ‘Op
de Schriften moeten wij ons geloof
gronden en wij moeten het met de
Schriften bevestigen’. Dat geldt voor
het persoonlijk geestelijk leven,
maar ook voor toerusting en vorming van jongeren.

Ontfming

Toegepast op opvoeding, catechese en jongerenwerk betekent dat
we verwachtingsvol zijn voor de
toekomst, omwille van Gods trouw
in het verleden. De roeping tot vorming en toerusting ontspringt aan
Christus, om vervolgens jongeren
te leiden tot Hem. Wie dronk uit
deze Bron, heeft spraakwater. Want
Christus zei: ‘Het water dat Ik hem
zal geven, zal in hem worden een
fontein van water, springende tot in
het eeuwige leven’ (Joh.4:14).
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