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Deze verklaring van de Heere Jezus is tegelijk verkondi-
ging. Voor de vrouw die zojuist genezing vond door het 
kleed van de Heere Jezus aan te raken, is het een verkla-
ring van het wonder dat haar ten deel is gevallen. Voor de 
omstanders is het een verkondiging van het behoud dat 
het geloof in Christus geeft. 
We kennen de geschiedenis. Terwijl de schare om Jezus 
heen dromde, was deze vrouw heimelijk tot Hem gena-
derd. Zijn aandacht wilde of durfde ze niet vragen. Het 
was haar genoeg om Zijn kleed te mogen aanraken. Ze 
wist dat meer niet nodig was tot genezing van haar ziekte. 
Ze wist ook dat ze met minder niet geholpen zou zijn. Dat 
had ze door schade en schande geleerd. Veel medicijn-
meesters had ze geraadpleegd. Al het hare eraan ten koste 
gelegd. Echter zonder baat te vinden. Integendeel, het 
was hoe langer hoe slechter met haar gegaan. 
Een tekening die nauwelijks toelichting nodig heeft. Wel 
een tekening die om toepassing vraagt. Want: zijn u en 
ik er anders aan toe? Wie het eigen hart kent, kent het 
antwoord. Onze nood gaat deze nood van deze vrouw 
nog te boven! Wie we ook zijn: krachtens de zonde zijn we 
– wat ons betreft – reddeloos verloren. Wie zal ons verlos-
sen? Waar we ook heil en vrede zoeken: werkelijk baat is 
nergens te vinden. U hebt misschien al het uwe eraan ten 
koste gelegd. In plaats van beter wordt het echter al erger. 
Verlossing van de kwaal, die de vrouw hier letterlijk een 
‘gesel’ noemt, is enkel bij Christus te vinden.  

Het blijkt bij deze vrouw. Als ze Hem aanraakt, wordt ze 
meteen genezen. Ze denkt weer even heimelijk weg te 
gaan als ze gekomen is. ‘Wie heeft mijn klederen aange-
raakt?’, vraagt Jezus. Uiteraard weet Hij dat. Hij zoekt onder 
de schare immers om ‘haar te zien, die dat gedaan gehad’. 
Echter, alle omstanders moeten dat ook weten. Zo zal 
openbaar komen dat er door het geloof in Hem behoud is. 
Hier komt ook een tere trek van deze Heelmeester aan 
het licht. Hij liet de schuchtere vrouw eerst doen wat ze 
verlangde te doen. Had Hij haar aangewezen in haar ko-
men tot Hem, dan was ze mogelijk vol schrik geweken. 
Hij laat haar echter voor de mensen onopgemerkt tot 
zich komen. Nu ze genezen is, moet Zijn werk echter wel 
openbaar komen. De Heere moet er immers de eer van 
ontvangen? Maar dat niet alleen. De genezing van deze 
vrouw is óók tot een getuigenis. Zo zal voor alle omstan-
ders de behoudende kracht van het geloof blijken! De 
Heere Jezus verklaart het dan ook: ‘Dochter, uw geloof 
heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van 
deze uw kwaal’. 
Had zij geloof? De vrouw zelf had het misschien niet dur-
ven beamen. Echter dit ís nu juist geloof: terwijl er geen 
mogelijkheid meer over is, midden in nood en dood, tot 
Hem de toevlucht nemen! En Christus bevestigt het. Ze 
hoort het uit Zijn mond: ‘Zijt genezen’. Nu mag ze heen-
gaan met Zijn verzekering dat ze genezen is. Op Zijn 
Woord zal ze hopen.
Zo klinkt Zijn getuigenis. ‘Uw geloof heeft u behouden’. 
Ongetwijfeld heeft Hij zo gesproken, opdat de omstan-
ders het zullen weten. En verder: opdat ze ook zelf die 
weg zouden gaan. Dat brengt ons bij de vraag: wordt het 
onder ons gehoord? Het getuigenis van het behoud door 
het geloof in Christus alleen? Zeker, we horen ervan in de 
prediking. Horen we er in ons midden ook van dankzij het 
getuigenis van behouden zondaren?
Christus doet het horen, opdat ook u en jij het behoud 
zouden zoeken in Hem alleen. U die in en van uzelf redde-
loos verloren bent. Jij die mogelijk al het jouwe ten koste 
gelegd hebt aan de zaligheid. Tevergeefs. Zonder resul-
taat. Leer dan van deze vrouw. En schep moed uit haar 
behoudenis. Door het geloof alleen. 

ds. P.C. Hoek, Hoevelaken

‘…uw geloof heeft u behouden…’

Markus 5:34b

Door het 
geloof alleen

Meditatie



Generale diaconale commissie

In het jaarplan van de GDC lezen we de bijbelse opdracht 
tot het diaconaat. Met een beroep op 1 Petrus 4 : 11 
wordt aangetoond dat de diakenen geroepen zijn om te 
dienen ofwel het tonen van barmhartigheid aan de naas-
te in de gemeente en daarbuiten. Uit de Bijbel is vervol-
gens ook af te leiden dat niet alleen ambtelijk maar ook 
vrijwillig hulpbetoon aan de naaste een geboden zaak 
is. Het is uit dien hoofde dat in het jaarplan eveneens de 
volgende zinsnede staat te lezen: ‘Vanuit Gods Woord 
hebben diakenen de roeping  en plicht om gemeente-
leden te stimuleren barmhartigheid en naastenliefde te 
betonen’. 

Dit komt overeen met artikel 1 van ordinantie 15 van de 
kerkorde, die handelt over het diaconaat: ‘De gemeente 
in al haar leden geroepen tot de dienst der barmhartig-
heid, beantwoordt – onder leiding of door de arbeid der 
diakenen – aan de roeping in het diaconaat’. De woorden 
‘in al haar leden’ betekenen hier ‘dat de leden verant-
woordelijkheid dragen voor elkaar, de onderlinge liefde 
en het dienstbetoon dienen te bevorderen, elkanders 
lasten te dragen’. 

Graag wil de GDC aan de haar gegeven opdracht gestalte 
geven.  Het hoeft geen betoog dat we leven in een tijd 
waarin keer op keer het woord ‘individualisering’ valt. Dat 
neemt al maar toe: ieder voor zich. Onlangs wees Hare 

Majesteit de koningin daar ook nog op. Bovendien leven 
we in wat wel genoemd wordt een verzorgingsstaat. 
De overheid heeft veel taken naar zich toegetrokken, 
waardoor het diaconale hulpbetoon van karakter is ver-
anderd.  

Nu echter het tij lijkt te keren, liggen er vandaag de dag 
weer mogelijkheden. Immers er is sprake van een reces-
sie, van stille armoede, van verborgen leed. Dat betekent 
voor de diakenen dat ze als een seismograaf ogen en 
oren open moeten hebben om problemen te signaleren. 
Maar zij niet alleen! Daarom wil de GDC de diaconale roe-
ping voor heel de gemeente onderstrepen. Die roeping 
kan niet alleen beperkt worden tot en uitbesteed worden 
aan de ambtsdragers. Als de apostel Paulus schrijft over 
de verscheidenheid van geestelijke gaven en dat er in 
het lichaam van Christus geen tweedracht zal zijn, maar 
dat de leden voor elkaar gelijke zorg moeten dragen. En 
hij vervolgt dan: En hetzij dat één lid lijdt, zo lijden al de 
leden mede (1 Korinthe 12:26a). 

Maar het blijft daartoe niet beperkt. De hoofdsom van de 
Wet des Heeren is in dit verband fundamenteel: het lief-
hebben van God én van de naaste. Daarmee is de grond 
voor de dienst van de barmhartigheid gegeven. Op 
meerdere plaatsen in Gods Woord worden we daartoe 
dan ook opgeroepen. Hier is te noemen Deuteronomium 
15 waar we lezen dat Israël voor de armen de hand mild 
moet opendoen, hen van voldoende middelen moet 
voorzien, genoeg om geen gebrek te lijden. Terzake is 
wat Matthew Henry opmerkt bij Zacharia 7 vers 9: ...doet 
goedertierenheid en barmhartigheden, de een aan den an-
der..... Dat buren liefdevolle zorg voor elkaar moeten heb-
ben.  En om niet meer te noemen, Paulus schrijft aan de 
gemeente van Rome zelfs: Indien dan uw vijand hongert, 
zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. 

Hiermee wil gezegd zijn dat onderlinge betrokkenheid 
of zorg voor elkaar van groot belang is. Dat zal – als het 
goed is – gebeuren in de gezindheid van Christus, Die 
kwam niet om gediend te worden maar om te dienen! 
Dan zal er wel wat van de christelijke gemeente uitgaan. 
Was uitgerekend dit niet in het spoor van de verkondi-

Over het diaconaat: 
geroepen tot dienstbetoon

Geroepen
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ging van het Evangelie de werfkracht van de christelijke 
gemeente na de uitstorting van de Heilige Geest? De 
Handelingen der Apostelen spreken duidelijke taal. 

Het dienen van de naaste is dan geen weggegooid geld, 
geen verspilling van tijd, geen verloren energie. Nee! 
Al zouden wij het zelfs maar aan één bewijzen, zegt de 
Heere Jezus in Matthéüs 25, zo hebt gij dat Mij gedaan.

Zijn wij daar dan van onszelf toe bekwaam? In het aange-
haalde 1 Petrus 4 : 11 lezen we ook: 
Indien iemand dient, die diene als uit kracht die God 
verleent; opdat God in allen geprezen worde door Jezus 
Christus, Welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle 
eeuwigheid. 

J. ten Klooster

Rapportage noodhulp Zuidelijk Azië 

         
In het vorige Ledeninformatieblad is de oproep gedaan 
om de noodhulp vanwege de rampen op de Filippijnen 
(tyfoon), Sumatra (aardbeving) en India (overstromingen) 
te ondersteunen. In verschillende gemeenten is voor dit 
doel gecollecteerd. De GDC heeft € 15.000 besteed aan 
deze noodhulp. Wij geven u graag door wat er met de 
financiële steun is gedaan door de partnerorganisaties 
van Woord en Daad.

Filippijnen
Direct na de watervloed startte AMG Philipines met de 
hulpverlening. Momenteel zijn ruim 5.700 gezinnen 
bereikt. Onder leiding van directeuren van de getroffen 
Child Care Centra werden nieuwe uniformen, schoenen, 

onderwijsmateriaal, schooltassen e.d. aangeschaft. Niet 
alle woonhuizen van de kinderen die de school bezoe-
ken, werden getroffen. Er werden ook voedselpakketten 
uitgedeeld. In totaal ontvingen 4720 gezinnen een voed-
selpakket.
Bij elkaar zijn 799 sponsorkinderen geholpen met nieuwe 
schooluniformen, schooltassen en onderwijsmateriaal. 
Ook 243 niet-gesponsorde kinderen kregen dit. Som-
mige kinderen kregen ook eerste levensbehoeften zoals 
kleding, matrassen en dekens.

India
In India is in twee provincies hulp geboden. In de eer-
ste week van oktober 2009 werd de provincie Andhra 
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Pradesh in India getroffen door hevige regenval. Direct 
na de vloed hebben 5.000 gezinnen die het zwaarst ge-
troffen waren door de watervloed, noodhulp gekregen. 
Zeven dagen lang heeft partner IREF hen voorzien van 
schoon drinkwater, voedingsmiddelen en dekens.
Hiernaast heeft IREF 5.000 andere gezinnen geselecteerd 
voor de noodhulp. Al deze gezinnen waren afhankelijk 
van landbouwproducten van eigen grond. Hun grond 
en woning is onder water gelopen of weggespoeld. 
Deze vluchtelingen hebben tijdelijk onderdak gekregen 
in scholen en overheidsgebouwen. Zij hebben schoon 
drinkwater, voedingsmiddelen en dekens van IREF ont-
vangen om te kunnen overleven. 

Nadat de situatie in het gebied enigszins 
was gestabiliseerd, bezocht het team 
van IREF de plaatsen waar noodhulp was 
verleend. De medewerkers gingen na of 
de gedupeerden weer in staat waren om 
in hun levensonderhoud te voorzien. De 
gezinshoofden hadden inderdaad hun 
werk weer opgepakt. De bevindingen van 
dit bezoek werden teruggekoppeld naar 
de dorpsoudsten en dominees. Zo hadden 
zij een goed beeld van het welzijn van de 
voormalige gedupeerden. 

Partner AMG India werkt voornamelijk in 
de districten Kurnool, Krishna en Guntur 

van de provincie Andhra Pradesh. Veel inwoners zijn te-
ruggekeerd naar hun vaak zwaar beschadigde woningen. 
Er is weinig voedsel en huishoudelijke attributen zoals 
potten, pannen en kooktoestellen zijn weggespoeld. 
Sommige huizen hebben meer dan 15 dagen onder wa-
ter gestaan. Na onderzoek door veldwerkers van AMG 
zijn hulppakketten samengesteld, met als inhoud: 10 kg 
rijst, 2 kg linzen, 1 l. bakolie, kleding, 1 deken, 2 borden, 2 
drinkglazen.

J.J. Verloop

Al deze gezinnen 
waren afhankelijk van 
landbouwproducten van 
eigen grond. Hun grond 
en woning is onder water 
gelopen of weggespoeld.
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Z o r g  d i e  b i j  ú  p a s t .

Psychosociale zorg 

VerPleging

Persoonlijke Verzorging

PalliatieVe zorg 

Mantelzorgondersteuning

hulP bij het huishouden

Zorglijn: (010) 264 07 77 
www.agathos-thuiszorg.nl 

Wij zijn een christelijke zorgorganisatie.

tweejarig mbo-4

vier dagen werken

één dag naar school

moderne lesmethoden

persoonlijke begeleiding

opnieuw leren leren

kleine groepen

aanleren structuur

bevorderen initiatief

      
      Wat maakt Essenzo uniek?

T 088 2806 010 
www.essenzo.nu

Opleidingsinstituut

nog geen lezer? kijk  
op www.eleos.nl  
en meld je snel  
aan voor een   
gratis abonnement!
www.eleos.nl >  
eleoscript

leren jongeren 
met autisme 
anders? 
drie personen over onderwijs & 
autisme. je leest het in de nieuwe 
eleoscript!

a d v e r t e n t i e

 Kauwenhoven 5 • 6741 PW Lunteren   Tel. (0318) 48 40 74 • info@drukkerij-AMV.nl

 Periodieken • Huisstijlen ontwerp 
en drukwerk • Familiedrukwerk
Verenigingsdrukwerk • Brochures
Offertemap • Kerkbladen • Leafl ets
Jaarverslagen • Boeken • ontwerp

vertrouwd
adres
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Commissie opleiding en vorming

Ds. P. den Ouden opende als voorzitter van de commissie  
opleiding en vorming met een indringend betoog over 
de verhouding tussen kennen en liefde. Degenen die het 
minste weten, menen vaak het meeste te weten. Opge-
blazenheid kenmerkt zich ook altijd door eenzijdigheid. 
Ware kennis wordt opgedaan in de geestelijke ontmoe-
ting met de levende God. Hij illustreerde dit met voor-
beelden van de geestelijke ervaring van Flavel, Edwards 
en Lloyd Jones. Dit zijn beschamende lessen die ons met 
geestelijke dorst vervullen.

Donderdagmiddag was het woord aan dr. J. Bruinsma, 

emeritus hoogleraar van de Landbouwuniversiteit in 
Wageningen. Op een hoogstaande wijze liet hij ons 
delen in de inzichten die hij in jaren van studie heeft ver-
worven omtrent schepping en evolutie. Hij maakte voor 
ons inzichtelijk dat de enige evolutie in de natuur leidt 
tot verval in plaats van tot een hogere ontwikkeling. Ver-
volgens stelde hij het beginsel van de niet-reduceerbare 
complexiteit aan de orde. Dit betekent dat bijvoorbeeld 
een oog niet in miljoenen stapjes kan zijn ontstaan. Dan 
werkt het eenvoudig niet. 
Ds. P.C. Hoek nam ons mee naar de betekenis van boete 
en bevrijding in het pastoraat. Vanuit de Schrift en vanuit 

Elk jaar wordt er in de winter een conferentie 
georganiseerd voor studenten van het seminarie en voor 
beginnende predikanten. Deze winter vond dat plaats op 
7 en 8 januari in het conferentieoord Mennorode te 
Elspeet. Graag geef ik u daar enkele indrukken van.

Conferentie 
van het 
Seminarie
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de geschiedenis van de kerk sprak hij over het belijden 
van concrete zonden aan een pastor. Het was ontdek-
kend om geconfronteerd te worden met de opmerking 
dat we gemakkelijker zonden aan God belijden dan aan 
de naaste. Nemen we God dan eigenlijk wel serieus? 
Belijden we dan niet aan onszelf? Aan het einde van de 
lezing voelden we de rijke diepte van het belijden van 
zonden voor Gods aangezicht om zo de bevrijdende 
kracht van het Evangelie te vernemen. 
Dr. T.M. Hofman van de theologische universiteit van 
Apeldoorn onderwees ons mee in de geschiedenis van 
de gereformeerde kerk in ons land. De Noordelijke en de 
Zuidelijke Nederlanden waren allerminst een eenheid, 
omdat het eigenlijk een optelsom van gewesten was. 
Dan was er ook de hand van de overheid in het kerkelijke 
leven. Na de lezing werd een stevig debat gevoerd over 
de waarde van de reeds aangenomen belijdenisgeschrif-
ten vóór de synode van Dordrecht. De kernvraag hierbij 
was of er vóór Dordt over een gereformeerde kerk kon 
worden gesproken. 

Vrijdagmorgen heeft dr. M.J. Paul ons – na de opening 
door dr. Bisschop – ingeleid in de blijvende actualiteit 
van Genesis 1-3. Hij gaf duidelijk aan dat we ons niet 
moeten laten imponeren door de resultaten van de we-
tenschap, alsof deze resultaten van gelijk gewicht zijn 
aan het Bijbels getuigenis omtrent de schepping van 
hemel en aarde. Voor hem was het steeds duidelijker 
geworden dat Christus ook scheppingsmiddelaar is. Dit 
betekent dat het volstrekt strijdig is met Zijn karakter 

Commissie opleiding en vorming Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. P. den Ouden, Wouterswoude
  Tel. (0511) 42 26 49
Secretaris Dr. G.C. van Leerdam, Kesteren
  Tel. (0488) 48 36 48
  gcvanleerdam@solcon.nl 
Leden Dr. R. Bisschop, Veenendaal
  Dr. A. van Nieuw Amerongen, Breukelen
  Ds. L.W.Ch. Ruijgrok, Monster
Bankrekeningnummer 1414.58.062 t.n.v. opleiding 
  Hersteld Hervormde Kerk

  www.hersteldhervormdseminarie.nl In
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om het zwakke op te offeren aan de ontwikkeling van 
soorten. Ds. Tj. de Jong heeft de conferentie besloten 
met een persoonlijk woord. Terugziende op veertig jaar 
ambtelijke praktijk blijft voor hem niets anders over dan 
Christus. Zijn toespraak was ontdekkend en daarom ver-
troostend. Hij sprak vanuit de onwrikbare vastheid van 
het werk van God, terwijl hij ons kerkelijk leven nadruk-
kelijk relativeerde. 
Het algemene gevoelen was dat we een gezegende con-
ferentie hebben gehad. De toespraken waren gericht op 
hoofd en hart en zo mogen ze een blijvende vormende 
waarde hebben voor de toekomende generatie. Ook de 
beoefening van de onderlinge broederschap is kostbaar 
voor het heden en de toekomst. Kortom: met vrijmoedig-
heid bevelen wij het seminarie bij u aan, opdat het een 
plaats in onze harten mag hebben.  

Dr. W. van Vlastuin

Opgeblazenheid kenmerkt zich 
ook altijd door eenzijdigheid. 
Ware kennis wordt opgedaan 
in de geestelijke ontmoeting 
met de levende God. 



Commissie Evangelisatie

‘Ds. C. Gielen, Poortvliet, lichtte het ‘Jaarplan en begro-
ting 2010’ van de commissie evangelisatie toe. In 2009 
heeft de synode gelden beschikbaar gesteld voor het 
openen van een evangelisatiepost en het zoeken van 
een evangelist. In haar rapportage maakte de commissie 
duidelijk dat, gezien bestaande initiatieven en contacten, 
de focus momenteel vooral gericht is op Noord-Holland. 
De synode gaf aan de commissie evangelisatie groen 
licht om de plannen voor Noord-Holland verder uit te 
werken en op de eerstvolgende synodevergadering met 
een concreet voorstel te komen’. 
Dit betekent dat de commissie evangelisatie nu daad-

De commissie evangelisatie heeft de synode het jaarplan 
2010 voorgelegd. Hieronder vindt u een gedeelte van het 
verslag van de synodevergadering.

werkelijk stappen kan ondernemen voor het opzetten 
van een evangelisatiepost. We hopen in het volgende 
Ledeninformatieblad met nadere informatie te komen. 

Geroepen
Voelt u zich geroepen tot het evangelisatiewerk? Neemt 
u dan contact op met de voorzitter van de commissie 
evangelisatie, ds. C. Gielen.

Paasfolder
Met Kerst hebben we voor de eerste keer een eigen 
evangelisatiefolder uitgegeven. Deze is aangeboden aan 

10

Goedkeuring
synode
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gelisatiecommissie, ons is gevraagd hierover het een 
en ander te vertellen. Allereerst willen we benadrukken 
dat wij ook nog veel kunnen en moeten leren, maar we 
zijn dankbaar voor wat we tot op heden hebben mogen 
bereiken. We zijn begonnen met het verspreiden van 
kerst- en paasfolders in de gemeente Waddinxveen. Heel 
blij zijn we dat er afgelopen kerst een landelijke folder 
gemaakt is die we konden verspreiden.
Voorheen maakten we de folders zelf, maar dat kostte 
enorm veel tijd. Als de folders aankomen, worden er pak-

alle evangelisatiecommissies en / of kerkenraden. Hier 
is goed gebruik van gemaakt. Vele (tien)duizenden fol-
ders zijn verspreid door heel Nederland. We hebben als 
commissie evangelisatie besloten voor elk heilsfeit een 
folder te ontwerpen en uit te geven. Ook nu hebben we 
weer een mooie paasfolder ontwikkeld die door evange-
lisatiecommissies van onze kerk gratis kan worden aan-
gevraagd. Eventueel kan, tegen een bijdrage, de folder 
voorzien worden van uw eigen informatie. Vooraf kunt u 
op de website de folder inzien. De folders kunnen tot 8 
maart besteld worden bij de commissie: evangelisatie@
hersteldhervormdekerk.nl. 

Jongerendag
Alzo lief heeft God de wereld? Onder dit thema werden 
door de commissie evangelisatie op 14 november twee 
workshops verzorgd op de jongerendag 16+ van de 
HHJO. We hebben met elkaar nagedacht over de op-
dracht die de Heere gegeven heeft om het Evangelie te 
verkondigen. Een opdracht die zijn oorsprong vindt in de 
liefde van God. We zagen hoe de kerkorde deze opdracht 
beschrijft en voor het evangelisatiewerk als eerste de 
gemeente en ieder lid afzonderlijk op het oog heeft: ‘De 
gemeente is, evenals elk harer leden, in leven en werken 
geroepen tot verbreiding van het Evangelie in eigen om-
geving’. 
We trokken drie conclusies: evangelisatie komt voort uit 
het hart van God, evangelisatie is een opdracht van God, 
evangelisatie is een taak van de hele gemeente. 
Vervolgens hebben we nagedacht over de vraag wan-
neer en hoe we aan deze opdracht gehoor kunnen ge-
ven. Tenslotte hebben we gezien hoe Spurgeon met een 
eenvoudig hulpmiddel, een boekje zonder woorden, op 
begrijpelijke wijze het Evangelie uitlegde.

Uit het veld
In deze rubriek willen we regelmatig verslag doen van 
een evangelisatiecommissie uit het land.

Verslag van de evangelisatiecommissie uit 
Waddinxveen
Een aantal jaren geleden zijn wij gestart met een evan-

Ook nu hebben we weer een 
mooie paasfolder ontwikkeld die 
door evangelisatiecommissies 
van onze kerk gratis kan worden 
aangevraagd. 
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ketjes van gemaakt. Een gemeentelid is vroeger postbo-
de geweest en heeft voor ons de wijken in Waddinxveen 
handig ingedeeld. Voordat zo’n 35 folderaars de 10.000 
folders gaan verspreiden, komen we samen voor een 
meditatie en vragen we Gods zegen over dit belangrijke 
werk. De brievenbussen met een ja/nee sticker slaan we 
over, omdat we daar in het verleden boze reacties op 
gekregen hebben en dat is het tegenovergestelde van 
wat we willen bereiken.
Elke eerste zaterdag van juni is er in Waddinxveen bra-
derie. Wij hebben daar ook een kraam met evangeli-
satiemateriaal. Een aantal vrijwilligers delen folders uit 
en er staan ook mensen achter de kraam om vragen te 
beantwoorden. Afgelopen jaar hebben we een extra 
kraam gehuurd voor kinderevangelisatie. De kraam was 
ingericht met bankjes, kleurplaten en knutselspullen, 
zodat de kinderen een tijdje in onze kraam bezig waren 
en we met ze konden praten over God. Maar ook de ou-
ders die op hun kinderen stonden te wachten, konden 
we hierdoor beter bereiken, al met al een succes. Voor de 
braderie hebben we een handig draaiboek gemaakt; als 
daar interesse voor is, kunt u het ons altijd vragen. In de 
winkelcentra van Waddinxveen worden Bijbels verspreid. 
Hiervoor zijn weinig vrijwilligers te krijgen, ook omdat 
het dan toch erg dichtbij komt. Je krijgt hele persoonlijke 
vragen en gesprekken die ook niet altijd positief zijn. 
Maar we hopen dat we ook daarin, met hulp van God, 
mogen groeien. We willen erg graag kinderevangelisatie-
middagen gaan organiseren. Daar zijn we op dit moment 
nog mee bezig. Dankbaar zijn wij dat de Heere ons tot 
hiertoe heeft willen helpen.

Verslag van de evangelisatiecommissie uit Putten
Beste mensen,
Omdat jullie ongetwijfeld benieuwd zullen zijn naar het 
verloop van de kerstevangelisatiefolderactie, zenden wij 
jullie hierbij een reactie. Wij hadden 5000 folders besteld. 
Duizend daarvan hebben wij de zondag vóór Kerst bij de 
nieuwsbrief gevoegd, die alle gemeenteleden hebben 
meegenomen. Ieder gezin kon op die manier twee of 
drie folders bezorgen bij zijn onkerkelijke buren. Helaas 
hebben wij daar nog geen reactie van gekregen. Verder 
hebben wij met diverse mensen de overige 4000 folders 
bezorgd. Ondanks sneeuw en gladheid, was het toch 
mooi om dat te doen. Mensen die buiten bij het huis 
waren, pakten de folder zonder tegensputteren aan. Ook 
hebben we wat telefoontjes en mailtjes gekregen, waar-
van slechts één negatieve reactie. Dat was van iemand, 
die vond dat er in de folder te weinig over zonde en el-
lende geschreven was, dus teveel Evangelie (!). Jammer. 
We laten het aan de Heere over, wat het verder heeft 
uitgewerkt. Hij kan immers deze middelen gebruiken om 
iemand met het Evangelie in aanraking te brengen. Dan 
hoeven wij de eer niet, maar komt alleen Hem de eer toe. 
Ga zo door met zulke acties, mochten er meer activi-
teiten komen, dan zullen we dat ongetwijfeld van jullie 
horen.

Jan-Dirk Liefting | Secretaris

Vrijwilligers gezocht
De commissie evangelisatie zoekt wegens uitbreiding 
van haar werkzaamheden vrijwilligers die helpen met 
het uitvoeren van een aantal praktische zaken. We 
denken hierbij o.a. aan mensen die kantoorwerkzaam-
heden willen verrichten of ons kunnen helpen op het 
gebied van communicatie en pr. De werkzaamheden 
kunnen vaak vanuit huis worden gedaan. Voelt u, voel 
jij je aangesproken en kunt u / kan jij wat tijd vrij ma-
ken, neem dan contact op met de commissie via het 
emailadres: evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl.

Commissie evangelisatie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. C. Gielen
  Poortvliet  |  Tel. (0166) 75 13 04
Secretaris J.D. Liefting
  Lunteren  |  Tel. (0318) 61 68 34
  evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl
Leden J. Bayense, Apeldoorn
  P. van Bezooijen, Nieuwland
  W.M.J. Muije, Veenendaal
  B. Noteboom, Ermelo (adviseur)
  G. Redeker, Meeuwen
Bankrekeningnummer 1414.58.070 t.n.v. evangelisatie 
  Hersteld Hervormde Kerk
  www.evangelisatiehhk.nl In
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We laten het aan de Heere over, 
wat het verder heeft uitgewerkt. 
Hij kan immers deze middelen 
gebruiken om iemand met 
het Evangelie in aanraking te 
brengen.
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Lagarde is gespecialiseerd in telecom, netwerken, beveiliging, audio oplossingen 
en visuele presentaties. Bel 0341 - 37 57 57 of kijk op www.lagarde.nl.

(tele)communicatie beveiliging audio visuele presentatienetwerken

0341 - 37 57 57   www.lagarde.nl

Wiltonstraat 22b   3905 KW  Veenendaal
www.pxl.nl    t  0318 555174

raak!

Zoals je ziet: het werkt. Niet 
schokkend, wel eff ectief. Dat 
is wat wij doen. We maken re-
clame die raakt. Verrassend en 
verfrissend. Daarvoor kom je 
naar PXL Communicatie.

Stichting Stéphanos 
Postbus 1136

 3860 BC Nijkerk 
tel. 033 - 245 62 22 
www.stephanos.nl

Ds. L. Groenenberg 
Ds. A. den Hartog
Ds. D. Heemskerk 
Ds. J.D. Heikamp 
Ds. L.M. Jongejan 

Ds. J. Joppe 
Ds. J. van Rossem 
Ds. K. Veldman
Ds. W. van Vlastuin
Ds. H. Zweistra

 

Wij bevelen het werk van Stéphanos van harte aan!

In Malawi wonen meer 
dan een miljoen wees-
kinderen. Door ziektes 
als  HIV/aids en malaria 
zijn veel  kinderen hun 
ouders kwijtgeraakt. Hun 
toekomst is zeer onzeker.

Stéphanos helpt wees-
kinderen met voedsel, 
kleding, (Bijbel)onderwijs, 
medische zorg en op-
voeding. 

Geef weeskinderen in 
Malawi toekomst!

Uw bijdrage is meer 
dan welkom op 
banknr. 33 53 07 450 
t.n.v. Stéphanos, Uddel

Over Stéphanos
Stichting Stéphanos 
is een interkerkelijke 
stichting. Het doel van de 
stichting is het helpen lenigen 
van de diaconale nood in 
Malawi. In het bijzonder 
door hulp aan wees
kinderen en diaconale 
projecten. 

Wilt u ons helpen? 

a d v e r t e n t i e
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professioneel betrouwbaar betrokken

Accountantscontrole
 bij kerkelijke organen:

NNeem vrijblijveendndnd contact met oonsons op opp voor::

Bel ons voor onze brochure of bezoek www.vanreeacc.nl

• Controle en/of sameeensnstn ellen van jaarrrrrrekeekeekeninninningengengen

• Verzorgen van de finannannanciëciëciële le le admadmadminiiniinistrstrstratiatiatieee

• Traktement- en salarrisrisadmadmdminiiniinistrstrstratiatiatie

• Fiscale aangifte prededidikkanten

• Fiscale advisering

Doorn (0343) 41 59 4000 aa aa|||aad d doorn@vanreeacc.nla

 drs. A.H.J. Kraaaaaaijij ij RRA bb aa | mr. W. van Vliet FB RV

Barneveld  (0342)42)2) 40 40 40 85 85 08 oo uu | barneveld@vanreeacc.nl
 MMM.A..A..A. Ro Rozendaal RAb e t r

GeGeGeldeldeldermrmarmallsen (0345) 58 90 00 | geldermalsen@vanreeacc.nl
 drs. K.H. Hille RA

dodoodoelelee groep vavann 
VaVaVaVaVan Ree Accocooouununu tantts!!
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Van de redactie
Wij vragen als eerste uw aandacht voor een paar nieuwe 
rubrieken: ‘Van de bestuurstafel’ met als onderwerp 
o.a. de presentatie van ons logo en ‘Dauwdruppeltjes’: 
een bemoediging voor onze zieken. Ook is er een korte 
samenvatting van het referaat van ds. N. den Ouden, 
gehouden op onze bondsdag op 1 oktober jl. Daarna is 
er het gebruikelijke nieuws uit de verenigingen en uit 
de regio’s. Tot slot diverse mededelingen en de agenda. 
Voor alle data geldt: Deo Volente. Wij hopen dat alle 

werkzaamheden nog mogen dienen 
tot verbondenheid met elkaar en 
bovenal tot opbouw van onze Her-
steld Hervormde Kerk. Het is weer 
bijna voorjaar. De sneeuwklokjes 

Hersteld 
Hervormde 
Vrouwenbond

Voorjaar en … Pasen! Johannes 1 : 29 
‘Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, 
en zeide: Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld 
wegneemt. 

bloeien. We zien het wonder in de natuur dat alles weer 
gaat uitlopen. Zo zullen ook wij toch dat wonder moeten 
leren kennen om van (geestelijk) dood levend gemaakt 
te worden. Dat geve de Heere ons.

A. Rijken-Ubak
 
 Van de bestuurstafel                 
Wat fijn dat wij ook een plaats in het Ledeninformatie-
blad hebben. Op deze manier zijn we met elkaar verbon-
den.
Nog even en dan is het biddag voor gewas en arbeid. In 
alles zijn wij van de Heere afhankelijk. Na biddag volgt de 
lijdenstijd en Pasen, tijd van gebed en bezinning op ons 
dagelijks brood en het Brood des levens, Jezus Christus. 

Hersteld Hervormde Vrouwenbond

hersteld hervormde vrouwenbond
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Het thema van het Paasdeclamatorium is: ‘Zie het Lam 
Gods’. De Heere Jezus stierf als het volkomen Paaslam, 
om de zonden van allen die tot Hem komen, weg te dra-
gen.
Het vergaderseizoen is bijna voorbij. Wij zijn bezig met 
de voorbereiding van ons nieuwe Bijbelstudieboekje 
over ‘Moeders van Christus’. Ook dit boekje is geschreven 
door verschillende  predikanten uit de Hersteld Her-
vormde Kerk. Deze Bijbelstudieboekjes verschijnen dit 
voorjaar en zijn bestemd voor het seizoen 2010 - 2011.
De eerste huishoudelijke vergadering zal plaatsvinden 
op dinsdag 27 april in Lunteren. Op deze dag zal er ook 
aandacht zijn voor een stuk toerusting. Ds. K. J. Kaptein 
hoopt een inleiding te houden over Rebekka, waarna een 
bespreking volgt van deze Bijbelstudie.
Ook mag ik u het logo presenteren, ontworpen door 
iemand die anoniem wil blijven. 

Midden in het hart zien we de Bijbel 
liggen. Dit geeft de centrale plaats 
aan van de Bijbel op de vereniging. 
Het Woord van God ligt open en dient 
onderzocht te worden op de vereni-
gingen van het begin tot het eind.

De letters HHV staan rondom het hart. De Hersteld Her-
vormde Vrouwenbond wil vanuit de liefde van haar hart 
de boodschap van het Evangelie uitdragen in kerk en 
samenleving tot opbouw van Gods koninkrijk. 

N. Schalkoort-Zijderveld

De kinderdoop in de praktijk van het geestelijk 
leven en met betrekking tot de opvoeding. 
Bij iedere doopbediening hebben we te bedenken: Zo 
ben ikzelf ooit Gods huis binnengebracht. Toen is mij 
betuigd dat ik onrein en verloren ben! Want dat doopwa-
ter zegt: U bent onrein en vuil. U kunt in het rijk Gods niet 
komen, tenzij u van nieuws geboren wordt. Het kwaad in 
ons leven zit diep. Wij zijn nooit zonder schuld en zonde 
geweest. Dat verkondigt ons de doop, telkens als u dat 
bediend ziet worden! Laat dat ons verootmoedigen voor 
God!  

Ten tweede zegt de doop ons dat er een middel is om 
gereinigd te worden! Het bloed van Jezus Christus, Gods 
Zoon, reinigt van alle zonden. Willem Teellinck schreef 
ooit: ‘Denk dikwijls aan uw doop. Zoals de koning van 
Engeland al in de wieg gekroond is, zo heeft God ons 
gekroond met Zijn beloften toen wij nog zuigelingen 
waren!’ Hoe nodig dat het hart zich uitstrekt om als een 
onreine en veroordeelde, die genade te ontvangen, en 
door Gods Geest geleid, het verbond ook in te willigen. 
Onze vaderen hebben ook oog gehad voor de betekenis 
van de doop in tijden van aanvechting. Teellinck schrijft: 
‘Wees daarom niet versaagd, hoezeer u ook de vuistsla-
gen van satan voelt. Hij die het water van de doop gaf, 
gaf ook de belofte, dat Hij wil wassen en reinigen in Zijn 
bloed. Laat ons de Heere deze belofte voorhouden. Dan 
zullen wij welgetroost zijn, en goede moed hebben’.
Er is geen scheiding tussen de plaats van de doop in het 
geestelijk leven én in de opvoeding. In Deut. 6 : 6 en 7 
zegt Mozes zo treffend: ‘Deze woorden zullen heden in 
uw hart zijn, én gij zult ze uw kinderen inscherpen’. Op-
voeding begint dus bij het eigen hart. Wat zijn jongeren 
op zoek naar echtheid. Leven de ouders met de Heere of 
zonder de Heere? ‘Zij zullen in uw hart zijn, en gij zult ze 
uw kinderen inscherpen…’ De woorden van God moeten 
ingescherpt worden; ingegrift als met een gloeiende 
naald.
Deut. 6 : 7 zegt verder: ‘Bij het opstaan’, aan het begin 
van de dag. Zonder iets uit Gods Woord gaan ze niet 
naar school. ‘Op de weg’, als je loopt,  in de auto zit met 
de kinderen. Wat is spreken belangrijk. Vertel ze over de 

Hij die het water van de doop 
gaf, gaf ook de belofte, dat Hij wil 
wassen en reinigen in Zijn bloed. 
Laat ons de Heere deze belofte 
voorhouden. 

Hersteld Hervormde Vrouwenbond

hersteld hervormde vrouwenbond
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straf die wij verdiend hebben, en over wedergeboorte, 
het verzoenend bloed van Christus, de noodzaak van een 
waar geloof, en dat ze met een gedoopt voorhoofd niet 
op goddeloze plaatsen kunnen komen. 
‘Als ge in uw huis zit’. Hoe belangrijk om als gezin bij el-
kaar te zijn. Zijn wij als gezindte niet heel hard bezig met 
de trend mee te gaan van werken en verdienen ten koste 
van het gezin? 
‘Als gij nederligt’, bij het naar bed gaan, om ook dan 
met hen te spreken vanuit Gods Woord. Laat er ook één 
maaltijd per dag zijn, waar meer aandacht aan de Bijbel-
lezing bestemd wordt. Geef kinderen een leesbeurt en 
stel vragen over wat gelezen werd. Laat er aan tafel ook 
gezongen worden. 
Het is vol ontroerende ernst, wat er staat in vers 20: ‘Wan-
neer uw zoon u zal vragen: wat zijn dat voor getuigenis-
sen en inzettingen die de Heere bevolen heeft?’ O, dan 
in waarheid te mogen zeggen wat er staat in vers 21: ‘Wij 
waren dienstknechten van Farao. Maar de Heere heeft 
ons door een sterke hand uit Egypte uitgeleid’.
Uw kinderen inscherpen. Voelen we hoe onmogelijk het 
is, van onze kant en van de kant van het kind? We zijn 
daartoe zo totaal ongeschikt. Wat een wonder dat de 
Heere Zélf zegt: ‘Dit is het verbond dat Ik na die dagen 
met het huis Israëls maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal 
Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart 
schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij 
tot een volk zijn.’ Het gebed zij: Zo doe Hij ook aan mij en 
mijn kinderen.

Ds. N. den Ouden,  Nieuw-Lekkerland

 
In deze rubriek willen wij als landelijk bestuur van de 
Hersteld Hervormde Vrouwenbond een woord van 
bemoediging doorgeven aan de leden van onze vrou-
wenverenigingen. In het bijzonder denken we dan aan 
onze zieke en bejaarde leden, maar ook aan hen die 
leven met zorg, verdriet en eenzaamheid.

De dauw
We willen stilstaan bij een paar woorden uit Hosea 14 : 6  
‘Ik zal Israël zijn als de dauw…’
Wat een prachtige tekst zo aan het einde van het boek 
Hosea. In het begin van dit hoofdstuk roept de Heere het 
volk Israël nogmaals op tot bekering van hun zondige 
levenswandel. In vers 6 betuigt de Heere opnieuw Zijn 
liefde tot Zijn volk. Dan volgt die wondermooie tekst:   ‘Ik 
zal Israël zijn als de dauw,  hij zal bloeien als de lelie; en hij 
zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon’. 
De Heere neemt ons mee naar buiten en toont ons Zijn 
schepping. Het is vroeg in de morgen. Een lichte nevel 
bedekt het land. Dan, als de zon in al haar luister boven 
de kim verschijnt, lost de nevel op. Maar… de dauw blijft 
achter op heel de schepping! Het is of de adem van God 
over gras, kruid en bomen is gegaan…! Dauwdruppeltjes 
bedekken de fijnste grassprietjes, de teerste bloemen en 
de grootste bladeren. Niets is vergeten! De dauw wekt 
nieuw leven. Zij onderhoudt dit ook, zodat de planten en 
bomen tot  groei, bloei en vruchtdragen kunnen komen. 
Zeker in het warme Israël is de dauw van levensbelang. 
Door de hitte van de dag verbruikt de plant veel vocht. 
Zonder water verschrompelt zij. Maar door de over-
vloedige dauw leeft zij weer helemaal op. Eer de zon op 
haar heetst is, hebben de haarvaatjes van de plant het 
kostbare levensvocht tot zich genomen.  
Wat is dit een prachtig beeld van het leven van de 
genade van Gods volk. God zorgt iedere dag voor Zijn 
kinderen in de juiste maat! 
Nu zegt de Heere in deze  tekst dat  HIJZELF voor Israël 
zal zijn als de dauw. Dat Hij de Schepper en Schenker 
van de dauw is, is al heel groot en wonderlijk!  Maar het 
wonder wordt nog groter dat HIJ de dauw is! Hij, de grote 
IK BEN!  HIJ is de Weg, de Waarheid en het Leven. Maar, 
HIJ zal ook zijn als de dauw! Voor Israël en voor heel Zijn 

De dauw wekt nieuw leven. 
Zij onderhoudt dit ook, zodat 
de planten en bomen tot  
groei, bloei en vruchtdragen 
kunnen komen. 

Vrouwenbond
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verloste Kerk!  Onze Heere Jezus Christus bedauwt Zijn 
kinderen door Zijn Woord en Geest, opdat zij bloeien als 
de lelie en vruchtdragen.  Ja, in Zijn Woord liggen alle 
schatten en gaven opgesloten, die Christus voor Zijn 
kerk heeft verdiend door Zijn offer aan het kruis.  Wat is 
het rijk, dat de Heere Zich zó aan ons openbaart in Zijn 
Woord. 
 
Als we ziek zijn of als we ouder worden, kunnen we 
woorden soms slecht onthouden. Maar voorbeelden 
uit het dagelijkse leven blijven ons beter bij. Denkt u 
daarom nog maar eens aan deze tekst als u naar buiten 
kijkt en de dauwdruppeltjes ziet hangen. De Heere wil 
er ook voor u zijn als de dauw. Hij wil ook bij u zijn in alle 
moeite, zorgen en verdriet. Zoals de dauw de plantjes 
voedt, zo wil de Heere ook u Zijn hulp en genade geven. 
De dauw is toereikend voor één dag, evenals het manna 
in de woestijn.  
Zo wil de Heere u per dag geven wat u nodig heeft …! 
Hij wil er wél om gevraagd worden. 
Soms, wanneer een zonnestraal op de dauwdruppel valt, 
kan zij het zonlicht in een wondere schoonheid weer-
kaatsen. Wij hopen dat zó ons leven iets van de liefde 
van Christus mag weerspiegelen. We besluiten met de  
bekende en geliefde psalm 133 : 2
Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, 
Als d’ olie, die, van Arons hoofd gedropen, 
Zijn baard en klederzoom doortrekt; 
Z’ is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, 
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, 
En op zijn bergen nedervloeit.

E.C. Meuleman-de Jong

Uit de plaatselijke verenigingen

Jubileum vrouwenvereniging ‘Sola Gratia’ te Sint 
Maartensdijk
Op 21 oktober 2009 vindt de jubileumavond plaats 
van de Hersteld Hervormde vrouwenvereniging ‘Sola 
Gratia’ te Sint Maartensdijk. Deze vereniging werd een 

halve eeuw geleden opgericht met als doel ‘naar Gods 
opdracht het Woord te onderzoeken en te werken voor 
kerk, school en zending’. Ds. J. Joppe  leest een gedeelte 
uit Romeinen 16 en houdt een meditatie  over Tryféna en 
Tryfosa, vrouwen die in den Heere arbeiden. De secreta-
resse blikt in vogelvlucht terug op de afgelopen 50 jaar. 
Bijzondere aandacht krijgt mevr. M. Koopman-Hoek, 
vanwege haar 50-jarig lidmaatschap. Vervolgens vertelt 
evangelist H. Bor uit Gent iets over zijn werk in Gent. 
Daarna sluit hij de avond af met gebed.
Soli Deo Gloria!

P. Joppe-de Waard

Uit de regio’s

Verslag  regiobijeenkomst regio Noord-Veluwe op 
29 oktober
Op deze regiobijeenkomst houdt ds. R. van de Kamp uit 
Barneveld een lezing over het onderwerp: ‘Heeft 209 nog 
iets te zeggen voor 2009?’
In het referaat staat de predikant stil bij de volgende ver-
gelijking: de kerk in het jaar 209 en de kerk in het jaar 
2009. In Nederland gaan steeds minder mensen naar de 
kerk en de kerk verdwijnt in onze tijd steeds meer naar de 
rand van de samenleving. Geloven is privéterrein gewor-
den. In 209 is er ook veel tegenstand, maar toch groeit de 
kerk. Kunnen wij daar nog wat van leren?

Mededelingen 
 
Neemt u ook eens een kijkje op onze website!  
www.hersteldhervormdevrouwenbond.nl 
Ons  Paasdeclamatorium met als thema: ‘Zie het 
Lam Gods’  kunt u downloaden op onze website. 

Wilt u liever een gedrukt exemplaar met een 
mooie omslag? Ook dat kan. Deze kunt u bestel-
len bij: mevr. Meuleman. De prijs is slechts €  1,00 
per stuk (excl. verzendkosten).
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Vrouwenbond

Agenda

23 maart  
Regioavond Zuid-Oost 
Verenigingsgebouw Nieuwaal 
Spreker: ds. K. ten Klooster
                                       
25 maart  
Regioavond Zuid-West 
Verenigingsgebouw:  ‘Eben-Haëzer’ in Ouddorp 
Spreker:  ds. J.W. van Estrik  
 
17 april  
Regiomiddag Noord 
Moriakerk in Urk  
Spreker: ds. J. den Boer
 
20 april  
Regioavond  Midden/Oost 
HHG in Elst (Utr.) 
Spreker: ds. C.J.P. van der Bas 
 
20 april 
Regioavond Noord-Veluwe                                             
‘Het Kerkerf’ in Elspeet 
Spreker: ds. P.C. Hoek

27 april   
Huishoudelijke vergadering  
Bethelkerk in Lunteren 
Spreker: ds. K.J.  Kaptein 

19 mei  
Regioavond West 
Gebouw ‘De Staring’ in Waddinxveen 
Spreker: ds. D. Zoet  
 
7 oktober  
Tweede bondsdag HHV 

Het gesproken Woord is de
basis van de kerk. Dat was ook 
het oogmerk van de Reformatie: 
terug naar de Schrift.

 
Ds. Van de Kamp belicht een aantal kernvlakken, zoals: het 
maatschappelijk leven, huwelijk en gezin, de zorg voor de 
naaste, de economie, cultuur en onderwijs. Vanuit deze 
kernvlakken trekt hij lijnen vanuit 209 naar 2009, met als 
conclusie dat we toen en nu in een Gode vijandige wereld 
leven. 
Maar als ons leven Christus is, dan wordt ons sterven ge-
win. Is dat ons uitzicht? Na het beantwoorden van de vra-
gen zingen we  psalm 90 : 9 en sluit ds. Van de Kamp de 
vergadering met gebed.

J. Beeke-Groenendijk | secretaresse

Verslag regiomiddag Noord  op 14 november 2009
De presidente, mevr. H. Mekenkamp, heet allen hartelijk 
welkom, in het bijzonder ds. D. Heemskerk.
Na het lezen van Hand. 17 : 1-14 houdt ds. Heemskerk 
een referaat, met als thema: ‘Het belang van het onder-
zoek van Gods Woord’:

de wording van het Woord1. 
de eigenschappen van het Woord2. 
de omgang met het Woord3. 

Elk schepsel heeft een ingeschapen kennis. Niemand is 
daarom ooit te verontschuldigen. Er kwam het geschre-
ven Woord. Gods Woord is geïnspireerd. Het gesproken 
Woord is de basis van de kerk. Dat was ook het oogmerk 
van de Reformatie: terug naar de Schrift. Het Woord is 
betrouwbaar en heeft gezag. Woordverkondiging is pro-
clamatie. Alzo spreekt de Heere. 
Het Woord geldt niet voor een bepaalde tijd. Het Woord 
is niet alleen norm, maatstaf, maar is ook volkomen. De 
Heilige Schrift biedt geen ruimte voor allerlei meningen. 
De volle raad Gods dient verkondigd te worden met de 
eis van geloof en bekering.
Ds. Heemskerk beantwoordt de vragen en besluit de 
middag met dankgebed.  

mw. R.M. Heldoorn-Heldoorn | secretaresse



19

Hersteld Hervormde Vrouwenbond (HHV)

Eerste presidente Mw. N. Schalkoort-Zijderveld 
  Klomperweg 14  |  6741 BL Lunteren 
  Tel. (0318) 48 25 52  |  nschalkoort@solcon.nl
Tweede presidente Mw. A. Rijken-Ubak, 
  Ridderstraat 30  |  5311 CN Gameren, 
  Tel. (0418) 56 12 87  |  a.rijken-ubak@solcon.nl  
Eerste secretaresse Mw. C.B. Hovestad-Stoffer
  Schoolweg 74  |  3921 CG Elst
  Tel. (0318) 47 19 27  |  cbhovestadstoffer@solcon.nl
Tweede secretaresse Mw. E.C. Meuleman-de Jong
  Uiterwijkseweg 1  |  8274 AB Wilsum
  Tel. (038) 355 69 26  |  kmeuleman@solcon.nl
Eerste penningmeesteresse Mw. E.M. Melaard-Keijzer
  Marietjespad 47  |  3241 BN Middelharnis
  Tel. (0187) 48 63 37  |  melaard@kliksafe.nl
Tweede penningmeesteresse Mw. A.C. van Ark - van de Steeg
  Apeldoornseweg 41a  |  8075 BM Elspeet, 
  Tel. (0577) 49 20 59  |  jvanark@solcon.nl
Algemeen adjunct Mw. K. Leenheer - Van Gent
  Kerksingel 14  |  2981 EH Ridderkerk
  Tel. (0180) 42 53 39  |  t.leenheer@filternet.nl
Adviseurs Mw. W.C. Franken - van Daatselaar 
  J.F. Kennedylaan 132  |  3931 XP Woudenberg
  Tel. (033) 286 51 85  |  j.w.franken@hotmail.com 
  Mw. M.L. Slot - Boot 
  J.F. Kennedylaan 126  |  3931 XM Woudenberg 
  Tel. (033) 286 44 86

Bankrekeningnummer ING 568 08 99 t.n.v. Hersteld Hervormde 
  Vrouwenbond (HHV) te Middelharnis

  www.hersteldhervormdevrouwenbond.nl In
fo

rm
at

ie

www.elektrovdberg.nl 
telefoon: 033-4941235 

www.
telefoon: 



 
 
 
 
 
Totaalconcept
De kracht van de combinatie zorgt
voor bekroond licht. Licht moet
functioneel, sfeerverhogend en
levend zijn. Dát is onze prestatie.
Zowel de lichtarchitectuur als de
technische installatie zijn bij ons in
goede handen. De kroon op ons werk
is bijzonder, letterlijk en figuurlijk.
Letterlijk door de kroonluchters,
figuurlijk met de kwaliteit van onze
dienstverlening. 
 

www.brinkenvankeulen.nl 
telefoon: 020-7370230 

www.
telefoon: 0315



Totaalconcept 
De kracht van de combinatie zorgt 
voor bekroond licht. Licht moet 
functioneel, sfeerverhogend en 
levend zijn. Dát is onze prestatie. 
Zowel de lichtarchitectuur als de 
technische installatie zijn bij ons in 

handen. De kroon op ons werk 
is bijzonder, letterlijk en figuurlijk. 
Letterlijk door de kroonluchters, 
figuurlijk met de kwaliteit van onze 
dienstverlening.  

www.lichtendekerk.nl 
telefoon: 0315-346164 



a d v e r t e n t i e

Bijbelstudieboekje: ‘Geworden uit een vrouw’ 
voor het verenigingsjaar 2010-2011

Onderstaande predikanten werken mee aan het boekje:
Ds. D. Heemskerk   Genemuiden inleiding 
Ds. H. Juffer                    Arnemuiden     Eva
Ds. R. van de Kamp        Barneveld               Sara
Ds. K.J. Kaptein              Lunteren             Rebekka
Ds. N.P.J. Kleiberg         Veenendaal           Lea
Ds. K. ten Klooster          Sprang-Capelle    Thamar
Ds. J.A. Kloosterman       Ridderkerk             Rachab
Ds. K. Klopstra                Elst  (Utr.)               Ruth
Ds. H. Lassche  Ouddorp             Bathséba
Ds. J. Koppelaar     Abbenbroek     Maria
Ds. P. Korteweg      Oud-Beijerland   Wie is Mijn  
     moeder...?                                 
Het boekje verschijnt D.V. voorjaar 2010.   
U kunt het boekje nu reeds bestellen bij 
a.rijken-ubak@solcon.nl

Kopij voor het volgende blad 
en voor de website kunt u voor 22 maart  

mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl
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Kerkelijk bureau

Hersteld Hervormde Kerk aangesloten bij CIO
De Hersteld Hervormde Kerk is aangesloten bij het In-
terkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Het CIO 
bespreekt namens de aangesloten kerken onderwerpen 
op het terrein van kerk en overheid. Ds. D. Heemskerk, 
Genemuiden, is namens de Hersteld Hervormde Kerk af-
gevaardigde. Via het CIO is bijvoorbeeld de beschikking 
ontvangen waarin de kerk als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) wordt erkend. Deze erkenning is een 
groepsbeschikking voor de landelijke kerk, de classes, 
gemeenten en diaconieën. Ook de fondsen vallen onder 
deze beschikking. Dit betekent dat giften t.b.v. de kerk, 
de gemeenten, de commissies opleiding, zending, evan-

gelisatie en jeugdwerk in aanmerking komen voor belas-
tingaftrek binnen de door de Belastingdienst gestelde 
regels. Indien er op gemeentelijk niveau een stichting 
vermogensbeheer is, dan is het niet zeker of uw gift af-
trekbaar is. Alleen als deze stichting is aangemeld bij het 
kerkelijk bureau, valt dit onder de beschikking.

Daarnaast heeft het CIO een aantal commissies voor de 
belangen op het gebied van de geestelijke verzorging 
in justitiële inrichtingen, de geestelijke verzorging in de 
krijgsmacht, de gezondheidszorg en monumentale kerk-
gebouwen.

Namens de Hersteld Hervormde Kerk heeft ds. J. den 
Boer, Urk, zitting in CIO-Militairen. Als voor ambtsdragers 
die een gemeentelid in de gevangenis willen bezoeken, 
de toegang moeilijk is, kan de hoofdjustitiepredikant 
hulp bieden. 

Dhr. Th. van Straalen, Monster, heeft zitting in CIO-Kerk-
gebouwen. CIO-K behartigt de belangen van de deelne-
mende kerken inzake de kerkelijke gebouwen. 

Bibliotheek 
In het ‘Kerkblad’, een uitgave van de Hersteld Hervormde 
Kerk, is reeds meerdere malen een oproep gedaan aan 
personen die met ruimtegebrek hebben te kampen, om 
boeken te schenken aan de in oprichting zijnde biblio-
theek van de HHK. Hierbij wordt in de eerste plaats ge-
dacht aan emerituspredikanten die kleiner gaan wonen, 
maar ook aan andere boekenliefhebbers die met het-
zelfde probleem te maken krijgen.

In het eerste nummer van het Ledeninformatieblad is 
een artikel gewijd aan de oprichting van een eigen bibli-
otheek van de HHK. We hebben ons in dit artikel aan een 
breder publiek gepresenteerd. We weten immers dat niet 
alle leden van onze kerk op het Kerkblad geabonneerd 
zijn.     

We ontvingen regelmatig positieve reacties op de oproe-
pen in het Kerkblad, maar het artikel in het Ledeninfor-

Waarom is CIO belangrijk? 
Wie vertegenwoordigt de HHK in het CIO?  

Giften 
aftrekbaar

Het kerkelijk bureau is gehuisvest op de rechter 
benedenverdieping
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matieblad heeft tot een veel grotere respons geleid. We 
waren aangenaam verrast door het grote aantal reacties. 
We mogen dan ook melding maken van een gestadige 
groei van het aantal boeken. Bovendien mochten we 
zeer recent van een gulle gever uit Den Haag een flinke 
partij boeken ontvangen. 
De kastruimte is reeds een keer uitgebreid, maar we laten 
op dit moment onze gedachten al weer gaan over een 
verdere uitbreiding van de kastruimte.
 
Dit alles neemt niet weg dat we nog lang niet de beschik-
king hebben over wat een uitgebreide bibliotheek ge-
noemd kan worden. Laat u de kwestie van de kastruimte 
echter vooral niet weerhouden om uw overtollige, in 
goede staat verkerende boeken aan de bibliotheek te 
schenken, omdat u in de veronderstelling zou verkeren 
dat er toch geen plaats meer zou zijn om ze op te bergen. 
U kunt ervan verzekerd zijn dat het kastruimteprobleem 
op een adequate manier door het kerkelijk bureau zal 
worden opgelost.

Graag willen we u tenslotte (opnieuw) opwekken om aan 
onze bibliotheek te denken als u over boeken beschikt 
waarvoor u in feite geen plaats meer over hebt. Onze 
kandidaten en studenten zullen u er dankbaar voor zijn.

We noemen nog een keer het adres van de bibliotheek, 
zodat u weet waar u eventueel uw te schenken boeken 
kunt bezorgen of op welke wijze u contact kunt opne-
men: kerkelijk bureau, Vendelier 51-D, 3905 PC Veenen-
daal. Telefoon: (0318) 50 55 41.

H. van Huffelen
C.A. Sloof

Receptie kerkelijk bureau

Vrijwilligers gezocht!
Ten behoeve van de bibliotheek wordt gezocht 
naar vrijwilligers die in de omgeving van Veenen-
daal wonen en bereid zijn om de informatie over de 
ontvangen boeken op te nemen in het computer-
systeem. Als u interesse hebt, kunt u contact opne-
men met het kerkelijk bureau. 

We ontvingen regelmatig 
positieve reacties op de oproepen 
in het Kerkblad. We waren 
aangenaam verrast door het grote 
aantal reacties.
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a d v e r t e n t i e

Adres: Buurtlaan West 103 • 3905 JN Veenendaal • Telefoon: 0318 511414
E-mail: info@tegelhandelhendriksen.nl • Internet: www.tegelhandelhendriksen.nl

De warme
uitstraling 
van hout 
met de 
voordelen 
van keramiek 

WANDTEGELS

VLOERTEGELS

KERAMISCH PARKET

Vloertegels | Wandtegels | Vloerverwarming Net
even 
anders!

Keramisch parket

www. keramisch-parket.nl

Hoe lief is u 
de dag des HEEREN ?

Hoe lief is u 
de dag des HEEREN ?

G E D E N K  D E N  S A B B A T D A G ,  D A T  G I J  D I E N  H E I L I G T .

DOELSTELLING:

Doel van de vereniging is met ernst te streven naar de bevordering van de zondagsrust en zondagsheiliging,

zoals dat in Gods Woord geboden wordt. Word vandaag nog lid en geef zo blijk dat u de doelstelling van de

vereniging onderschrijft  en de zondagsrust en zondagsheiliging u alles waard is. Al v.a. 1 euro per jaar bent u

lid van de vereniging! U kunt zich opgeven via info@verenigingzondagsrust.nl of telefonisch. Ons kantoor is

bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.

Allerlei wetgevingen in ons land hebben er mede toe bijgedragen dat de zondag meer en meer als een

gewone dag wordt gezien. Nog afgezien van het feit dat deze dag met sport en spel door miljoenen in ons

land wordt doorgebracht. Heeft u dat nog iets te zeggen? Of zijn wij het zo gewoon gaan vinden dat we

onze schouders er maar over ophalen en daarmee zeggen: ‘Er is toch niets meer aan te doen...?’ Het is onze

dure plicht om de dag des HEEREN waar te nemen zoals de HEERE het Zelf ingesteld heeft in Zijn Woord.

Fred. van de Paltshof 15, 3911 RA Rhenen • Tel. 0317-614398 • Fax. 0317-616044 • info@verenigingzondagsrust.nlING 878.628

U kunt bij ons 

deurstickers bestellen

tegen lectuurversprei-

ding op zondag. Ook

sturen wij u graag ons

jaarverslag toe.
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hhjo

Agenda
Kadervormingavonden
D.V. 17 maart - Ede
D.V. 23 maart - WaddinxveenD.V. 24 maart - Zwolle
D.V. 25 maart - Tholen

Landelijke appel- en ontmoetingsdag -16D.V. 10 april - Amersfoort

Hemelvaartappel
D.V. 13 mei – Lunteren

Bijbelstudieconferentie 18+D.V. 13-15 mei – Lunteren

Kruispuntconferentie HuwelijkD.V. 12 juni

katern

Jongeren
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“Die reistijd heb ik 
best over voor een 

  topopleiding”

Kom proefstuderen of bezoek de 
open dag van D.V. 13 maart 2010

Gouda  tel. (0182) 54 03 33  www.driestar-hogeschool.nl

Driestar Hogeschool biedt:
• hoog aangeschreven opleidingen 

(leraar basisonderwijs, leraar 
voortgezet onderwijs, pedagogiek)

• volop keus in verdiepingsvakken 
• sterke verbinding tussen theorie 

en praktijk

a d v e r t e n t i e

ST.-ANNALAND HAARLEM NUNSPEET RIJSSEN KESTEREN GOES

 

NIEUW! ONTWERP 

UW KEUKEN IN 3D OP 

KOOPEENKEUKEN.NL

SANITAIR & TEGELS

MODERN

GÉÉN CONCESSIES 

UITSLUITEND 
TOPKWALITEIT!

ONGEKENDE 
MOGELIJKHEDEN!

EIGEN 
VOLUMEIMPORT 

ZEER SCHERPE 
PRIJS-KWALITEIT-

VERHOUDING!

+
+
+
=

ONTDAAN VANALLE FRATSEN
BETROUWBAREKWALITEIT

UITGEKIENDEVOLUME-IMPORT
ONGELOOFLIJK LAGE PRIJZEN! 

+
+

=

AFSPRAAK
IS AFSPRAAK!



Egyptische drinkbeker met je naam in hiërogliefen 
Benodigdheden:

Hanger
•	 Klei
•	 Kleigereedschap
•	 Satéprikkers

Werkwijze
Je maakt een beker van klei. Je kunt het beste met het duimpotje beginnen:
Begin met een stuk klei iets kleiner dan een tennis-bal. Met de duim maak je een opening in de klei. Het balletje klei op een regelmatige wijze laten draaien in je hand en ondertussen vorm je met de duim de binnenkant en met de vingers de buitenkant van het potje. Probeer daarbij een zo gelijk mogelijke wand-dikte te verkrijgen. Wanneer je een komvorm hebt, zet je hem neer, waarbij je de bodem wat plat drukt. Eventueel kan de kom hoger gemaakt worden door er aan de bovenkant rolletjes klei (vingerdikte) op vast te maken. Wanneer de kom klaar is, werk hem dan met je vingers zo glad mogelijk af. 

Tot slot kras je met een satéprikker, je naam in de beker. Met de satéprikker kun je ook andere versieringen aanbrengen. 

Blij vertrekken de broers uit het paleis van de onderko-
ning. De korenzakken zitten vol, broer Simeon mag weer 
mee naar huis en Benjamin is niets ergs overkomen. Ze 
kregen zelfs heerlijk te eten van de onderkoning, een 
feestmaal speciaal voor hen. Wie had dat verwacht?  
Nietsvermoedend rijden ze op hun ezels de stad uit, op 
weg naar vader Jakob. Kort daarna horen ze kletterende 
paardenhoeven op de weg. Jozefs knechten achtervol-
gen hen.  Even later openen de broers hun korenzakken 
voor de huisknecht van de onderkoning. Of ze iets gesto-
len hebben?  Natuurlijk niet! ‘De broer bij wie de zilveren 
beker gevonden wordt, mag sterven. Alle anderen wor-
den slaaf!’ zeggen de broers. Jozefs knechten doorzoeken 
de zakken. En… ze vinden de beker in de korenzak van 
Benjamin!  Moet Benjamin nu sterven? Laten de broers 
hem nu gevangen nemen? Nee, ze gaan terug. Met ge-
bogen hoofden op weg naar de onderkoning. Daar aan-
gekomen neemt Juda het woord. ‘Onderkoning, als mijn 
vader Benjamin niet terugziet, zal hij sterven van verdriet. 
Laat mij in de plaats van Benjamin slaaf zijn.’ 

Hoor je dat? Juda, die ooit zijn broer Jozef als slaaf ver-
kocht, wil nu de straf van zijn broer Benjamin dragen. Hij 
in zijn plaats. Zo stierf de Heere Jezus in plaats van zon-
daren. Doordat Hij stierf, kan jouw straf de Zijne worden. 
‘Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, 
opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de 
wereld door Hem zou behouden worden’. (Joh. 3: 17)

Zingen:  Psalm 51: 1
Lezen:  Genesis 44:  1-13
Dordtse Leerregels, artikel 2 (Borg zijn)

Vragen
1. Bij wie werd de beker gevonden?
2. Wie wilde slaaf worden in plaats van Benjamin?
3. Waarom stierf de Heere Jezus? 

Ik in jouw 

plaats?
-12

Knutselen

25
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a d v e r t e n t i e

Ontslag, reorganisatie?
Of gewoon ‘n vraagje over uw loonstrook?

Plesmanstraat 68 
Postbus 900
3900 AX  
Veenendaal
T (0318) 54 30 30 
F (0318) 54 25 22 
E info@rmu.org 
I www.rmu.org

Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. 
Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische 
experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en 
stuur hem op of ga naar stuur hem op of ga naar www.rmu.orgwww.rmu.orgwww.rmu.org. 

✁
Ja, ik word lid van de RMU!

Naam:                                                                                                             dhr/mevr

Adres: 

Postcode:                              Woonplaats: 

Telefoon:                                                E-mail: 

Onze contributietarieven vindt u op www.rmu.org. Deze antwoordkaart in envelop zonder postzegel opsturen naar:  
RMU, Antwoordnummer 1139, 3900 VB Veenendaal. HHK

Plesmanstraat 68 

 (0318) 54 30 30 
 (0318) 54 25 22 

Dan staat u niet alleen

Vakantie?... Kreijkes natuurlijk! 
Jongerenvakanties en 30+
Groot en verrassend aanbod jongerenvakanties en 30+

Kreijkes Vakantieweken
NIEUW zijn onze bijzondere gezinsvakanties op 
vakantiepark Waldbrunn in het schitterende Odenwald. 
Eigen recreatieteam, kerkdiensten en zangavonden.

Alle leeftijden
Diverse busreizen, 2-daagse trips, themareizen, 
vaarvakantie en vliegvakanties

Eigen autoreizen
Gereserveerde hotels op basis van half-pension, dus ontbijt en 
diner inbegrepen. Aantrekkelijk geprijsd. Nu ook in Oostenrijk!

Profi teer nu van extra 

aantrekkelijke vroegboekprijzen!

Kreijkes Vakantie Idee
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Geweldig, je hebt verkering. Voor het 
eerst mag je mee-eten bij haar thuis, wat 
onzeker maak je kennis met haar pa en 
ma. Voor het eerst zit je naast elkaar op 
club, je tintelt als ze je hand aanraakt. 
Vlinders gieren door je buik als je ’s 
avonds afscheid neemt, tot over je oren 
verliefd zwaai je haar even later uit. Van 
harte gefeliciteerd, je hebt verkering!

Misschien is het je eerste liefde en voel je je nog wat on-
zeker? Hoe dan ook, je bent in de wolken. ’s Nachts kun je 
er niet van slapen, ’s morgens is ze de eerste die een sms 
krijgt en ’s avonds de laatste die je gedag x’t via MSN. 
‘Weltrusten schat xxx’. 

En verder? Handje-handje lopen, of durf je meer? Zoenen 
jullie alleen, of breng je haar ’s avonds ook naar boven? 
En dan, wat zijn jullie afspraken? Hoe ver ga je? Volgens 
een catechisantenonderzoek heeft ruim de helft van de 

jongeren het vaste voornemen geen seks te hebben voor 
het huwelijk. Zo’n 60 procent van de -16-jongeren en 52 
procent van de +16-jongeren. Bij welke groep hoor jij? 
De onthouders? De twijfelaars?  Of heb je geen idee waar 
ik het over heb? 

Stel dat je een Mars kreeg, zo uit de verpakking. Je knijpt 
er flink in en geeft hem dan aan een vriend. Hij kauwt 
er op, spuugt hem weer uit en geeft de Mars dan weer 
terug. Zou je die nog opeten? Vertaal dat eens door naar 
verkering; naar een meisje dat van hand tot hand gaat? 
Snap je?

Het maakt me dankbaar als je bij het bovenstaande ver-
wonderd je voorhoofd fronst. Zo van ‘Dat zou ik nooit 
doen!’ Houd dat vol, ga rein je verkering in en kom er rein 
weer uit. Houd de ander in ere. Meiden, durf rustig en 
beslist ‘nee’ te zeggen als hij verder wil dan jij. We komen 
teveel beschadigde meiden tegen, die juist op jouw leef-
tijd over hun en Gods grenzen gingen. Welterusten, dat 
kan ook onderaan de trap. 

Steven Middelkoop | Jeugdwerkadviseur

Marita van Buuren was de afgelopen jaren 

Ze zei 
‘JA’!? 
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Ware liefde zoekt de Heere en de naas-te. In die volgorde. Ware liefde zoekt zichzelf in elk geval niet. Dus als er tus-sen jullie sprake is van ware liefde, dan zul je het goede voor de ander zoeken. Dan betekent liefde de ander helpen, beschermen en koesteren. En wat is er dan belangrijker dan elkaar te helpen in de weg van het Woord te gaan?! Daarom: ware liefde wacht.

ds. P.C. Hoek
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a d v e r t e n t i e

Nieuws dat je raakt. Dat vraagt om een betrokken krant. Het 
Reformatorisch Dagblad helpt u het nieuws vanuit een bijbels 
perspectief te bekijken. Helder, open en eerlijk. Want deze 
tijd vraagt om een krant die verder kijkt.

www.refdag.nl

M
 H

H
K

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Reformatorisch Dagblad BV, Abonneeservice, Antwoordnummer 92, 
7300 AB Apeldoorn (postzegel niet nodig) Of bel: 055-5390222

  Ja, ik wil het Reformatorisch Dagblad 2 weken gratis op proef

Stuur de krant naar:

Tel.:

E-mail:

Reformatorisch Dagblad
…kijkt verder 2 weken

gratis
  op proef 

Uw partner in houtzaken voor:
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TALENS
Een klasse variant Talens in hout
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Mr. J.B. Kanlaan 2 Punthorst
T 0529 481440 F 0529 481610
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Europees eiken | Amerikaans eiken
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O N D E R D E E L V A N D E B U R G L A N D G R O E P

Bouwbedrijf DE VRIES EN VERBURG Stolwijk

U W V O O R T V A R E N D E P A R T N E R B I J B O U W E N

‘t Vaartland 8
2821 LH Stolwijk
Postbus 59
2820 AB Stolwijk
Telefoon 0182 - 34 17 41
Telefax 0182 - 34 24 75
E-mail: info@devriesverburg.nl
www.devriesverburg.nl

Duurzaam en zorgzaam
Actief in kantoor- en (logistieke) bedrijfs-
ruimten, zorg- en onderwijssector, recreatie
en winkels, woningbouw, onderhoud en
service.

Bouwbedrijf De Vries en Verburg kenmerkt
en onderscheidt zichdoor kwaliteit, snelheid,
betrouwbaarheid en daadkracht.

Bel voor meer informatie:

0182 - 34 17 41 of kijk op www.devriesverburg.nl
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Vind jij het ook zo moeilijk om je bewust te worden 
van concrete zonden in je leven? En… wat doe je erte-
gen? We vragen het aan ds. P. den Ouden.

Aan het begin van een jaar hebben we vaak ‘goede voor-
nemens’. In het nieuwe jaar ga ik dit doen of dat laten. 
Kun je zulke voornemens ook maken ten aanzien van de 
zonde in je leven?
In 2 Kron. 15:12 lezen we over het volk Israël: ‘En zij tra-
den in een verbond, dat zij den HEERE, den God hunner 
vaderen, zoeken zouden met hun ganse hart en met hun 
ganse ziel.’ Het volk heeft een hartelijk voornemen om de 
Heere te zoeken en te dienen. En Barnabas vermaant de 
jonge christenen in Antiochië dat ze ‘met een voornemen 
des harten bij de Heere zouden blijven’ (Hand. 11:23). De 
kanttekeningen verklaren: ‘met een oprecht en stand-
vastig voornemen’. Dus: goede voornemens zijn bijbels. 
En als ze hartelijk gemeend zijn, zullen ze altijd biddend 
gedaan worden, omdat je weet dat het in eigen kracht 
niets wordt. Als Paulus in Efeze 6 over de geestelijke wa-
penrusting gaat schrijven, wijst hij allereerst op de nood-
zaak van het gebed: ‘Wordt krachtig in de Heere, en in de 
sterkte Zijner macht’. Daar staat of valt alles mee. Wat te 
doen als je met je goede voornemens (weer) beschaamd 
uitkomt? Het Doopformulier zegt: En als wij somtijds uit 
zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods ge-
nade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen ... 

Zonde... 
     hoe ga je ermee om?

Uitgesleten?

‘Dat doen we niet op zondag’, ‘Dat is zonde’, ‘Daar hoor je niet met een gedoopt voorhoofd, ‘Natuurlijk ga je naar catechisatie’. Afgestompt op dat soort begrippen? Dat is precies wat de duivel wil. De HEERE wil niet dat Zijn dienst  een uitgesleten begrip voor je is, maar een leven-de werkelijkheid. Als Hij zegt: ‘Weest heilig, want Ik ben heilig’, dan vraagt de HEERE iets heel concreets van je. Kijk eens naar de engelen. Ze zijn 24/7 vervuld van God; ze hebben maar één wens: Zijn wil te doen en Hem behagen. Ze vinden niet alleen dat dat zo hoort, maar ze vinden dat ook helemaal passend bij de HEERE. Zij zijn zondeloos en toch bedekken zij zich nog met hun vleugelen. Maar ze hebben er ook een onuitspreke-lijke vreugde in als de HEERE zondaars redt! (1 Petr 1:12). Ze zoeken voortdurend naar nieuwe stof om God groot te maken. Dat is beslist niet uitgesleten!
Leo de Kluijver, redactielid

Kunt u de Tien Geboden concreet maken 
naar de leefwereld van jongeren?

‘Afgoden’ is alles waar ik liever aan denk dan aan God.
Welke afgodsbeelden hangen er in jouw kamer aan 
de muur?
Gedachteloos bidden.
Zet op zondag je computer en mobieltje uit.
Zet geen grote mond op tegen je vader en moeder.
Wees zachtmoedig en vergevingsgezind.
Kom niet op verkeerde sites.
Hoeveel geld heb je over voor de ander in nood?
Roddel niet.
Wees tevreden.

Oudvaders en Puriteinen waren vaak ook zo con-
creet in hun benoemen van de zonden. Kunt u een 
paar boeken aan jongeren aanbevelen?
Matthew Henry: ‘De jonge christen’
J. C. Ryle:  ‘Zoek de Heere vroeg’

1
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... bewuste keus

Stap over op Kliksafe

Kliksafe: ge� lterd internet. Zodat u of uw kinderen 
niet zomaar op sites komen die u niet had willen zien. 
Geen porno, geweld, godslastering, hacks en illegale 
software. Daarnaast is uw email beschermd tegen

spam en virussen. Dus geen onverwachte verrassingen! 
Kliksafe-ADSL: al vanaf € 26,95 per maand. Stap nu over, 
wij helpen u graag!

Kijk op www.kliksafe.nl of bel (0341) 27 49 99

ADSL v.a. 

€26,95  

KIES VOOR: 

Plus, Pro of 

EasyPro

p/mnd

Kies nu voor veilig én snel internet!

a d v e r t e n t i e

Schaepmanstraat	5	•	6741	WS	Lunteren	•	T 0318 483316 
F	0318	482901	•	I www.vanhollandkantoor.nl

HANDREIKINGEN VOOR BIJBELSTUDIE 









Vragen, stellingen, 

opdrachten etc... 

 
 

• Leeftijdscategorieën: -12/-16/+16 

• Leidingdeel via de website 

• Ook bruikbaar voor huisgodsdienst 

• Bestellen via bestel@hhjo.nl Prijs: € 1 - € 2  

• Voor catalogus zie www.hhjo.nl 
 

Bijbelse en actuele 

onderwerpen ! 
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Het verenigingsseizoen draait op volle toeren.  Met Bijbelstudieconferenties, jongerendagen, kadervormingsavonden en huwelijksconferenties  geeft de HHJO de ontmoeting tussen jongeren  en leidinggevenden een diepe dimensie. Samenkomen rond het Woord, het samen van de Heere te verwachten, omdat Hij niet laat varen wat Zijn hand begon. Zo ronden we ook dit seizoen af, met gevouwen handen. 

Zo’n 800 jongeren bezochten in november jl. de jonge-
rendag +16, met als thema ‘ware liefde’. Ds. H. Zweistra 
en dr. W. van Vlastuin, verzorgden samen met dertien 
workshopleiders aansprekende lezingen. Liefde tot God 
en liefde tot de naaste stonden centraal. Jongeren van 23 
jaar en ouder verdiepten zich in de zendbrief van Paulus 
aan Efeze, met bijdragen van o.a. ds. L. Groenenberg en 
ds. R. van de Kamp. 

Door middel van vertelcursussen in Elspeet en Oud-
Beijerland geeft de HHJO instructie aan leidinggevenden 
van kinderclubs. Met zo’n 130 kinderclubs voor kinderen 
jonger dan twaalf jaar vormt dit de grootste doelgroep 
van onze organisatie. Welke naslagwerken gebruik je 
naast de Bijbel? Hoe kun je je inleven in een verhaal? 
Vragen die centraal staan bij deze cursussen. Door mid-
del van vijf kadervormingsavonden in Ede, Nederhemert, 
Tholen, Zwolle en Waddinxveen denken we met leiding-
gevenden na over het thema: ‘Gods heiligheid en zonde’. 
Verwarring bij jongeren rond het thema ‘heiliging’ en de 
grote discrepantie tussen leer en leven, zijn aanleiding 
voor deze doordenking en bezinning. 

Tieners zijn van harte welkom op de appel- en ontmoe-
tingsdag -16 in Amersfoort, D.V. zaterdag 10 april. Het 
thema ‘ware liefde’ krijgt vorm in een lezing van ds. Joh. 
Post. In verschillende workshops denken we na over dit 

thema, met onder andere een ambulancebroeder, een 
brandweerman en het thema ‘Hyves’. In mei organiseert 
de HHJO haar derde 18+ conferentie in Lunteren. Het 
thema is ‘geest en leven!’ Een bijdrage leveren onder 
anderen ds. C.J.P. van der Bas, ds. D. Heemskerk en ds. J. 
Koppelaar. Op Hemelvaartsdag organiseert de HHJO een 
Hemelvaartappel. In de open lucht bij het Lunterse Zand-
gat hoopt ds. K.J. Kaptein te spreken over het thema: ‘Zie 
Hij komt!’ We heten alle jongeren van harte welkom! Op 
D.V. 12 juni aanstaande vindt opnieuw een conferentie 
‘huwelijk en gezinsvorming’ plaats. Voorbereiding op het 
huwelijk is in deze tijd hard nodig. Verschillende ouders 
deden hun kinderen deze conferentiedag cadeau, wel-
licht een tip? 

Door middel van lezingen en presentaties is de HHJO 
te gast bij onder andere de gemeenten IJsselmuiden, 
Kerkwijk en Leerbroek. Het contact met jongeren en 
instructies geven aan leidinggevenden zijn belangrijke 
speerpunten. Het is bemoedigend te ervaren dat leiding-
gevenden in toenemende mate een beroep doen op 
onze organisatie, of ervaringen met ons delen. De cur-
sussen ‘omgaan met moeilijk gedrag’, ‘jongerenwerk’ en 
‘vertellen’ kunnen we op maat verzorgen voor plaatselijk 

jeugdwerk. De HHJO is dienstverlenend bezig op het 
grondvlak, want daar moet het gebeuren. Contact met 
het hart van jongeren en leidinggevenden. Dit kunnen 
we niet in eigen kracht, maar in afhankelijkheid van de 
Heere Die leven geeft en tot leven wekt. 

De HHJO beschikt over een prachtige voorraad ‘Handrei-
kingen’ voor verschillende doelgroepen. Deze uitgaven 
zijn bedoeld als Bijbelstudieboekjes voor verenigingen. 
Het is echter ook prachtig materiaal voor huisgodsdienst. 
U vindt een catalogus op onze website. Samen met onze 
kinderen ontmoeting rond het Woord, opdat zij Hem 
kennen. 

Wichert van Dijk | 
Secretaris HHJO
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Afwisseling 

erg belangrijk

‘Contact met jongeren is erg belangrijk, 

maar hoe groter de groep, hoe minder 

het contact met de jongeren wordt. 

Je bent dan meer bezig met de 

organisatie van de avond.’ Aan het 

woord is Henk Compagner, een 

van de leidinggevenden van de 

jeugdvereniging ‘Jonathan’ in 

Nieuwleusen.

‘Ontspannen en niet strak en statisch,’ zo is de sfeer te 
omschrijven op deze jeugdvereniging. Maar tijdens de 
Bijbelstudie is de groep ook heel serieus en ontstaan er 
soms diepgaande gesprekken, zoals pas toen we spraken 
over ‘Wat is geloof?’ Zo’n 20 à 25 jongeren van 15 tot 18 
jaar bezoeken op zaterdagavond de jv. Afwisseling in de 
avonden is daarbij een belangrijk speerpunt. Twee avon-
den Bijbelstudie, de derde avond een geheel andere acti-
viteit. Er wordt dan een spreker uitgenodigd of het is een 
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ontspannende avond. Bowlen, klootschieten, er wordt 
iedere keer weer wat bedacht. ‘Ook de avonden zelf zijn 
bijna nooit hetzelfde’, vertelt Henk. De ene keer starten 
we met een paar vragen, soms met de Bijbelstudie, an-
dere keren drinken we eerst gezellig wat. 
Jongeren maken in groepjes van twee de inleiding en 
kiezen daarvoor zelf het Bijbelgedeelte of het onder-
werp. Ook  wordt er gebruikt gemaakt van de Hand-
reikingen van de HHJO. De tweetallen vullen het pro-
gramma van de hele avond, dus ook de verwerking na de 
pauze. Dit kan een bespreking van de vragen zijn, maar 
soms wordt er ook een spel met Bijbelse vragen gedaan. 
Naast de vaste jv-avonden organiseert ‘Jonathan’ ieder 
jaar ook een dropping. Dit blijkt altijd weer een succes. 
Maar ook de naaste wordt niet vergeten, want er wordt 
altijd een actie georganiseerd voor een goed doel, zoals 
de autowasdag voor Malawi (ZHHK) het afgelopen sei-
zoen.
De niveauverschillen in de groep vragen een flinke inzet 
van de leiding, maar daarentegen zie je ook dat jongeren 
diepgaand met geestelijke vragen bezig zijn. Daar ben je 
dankbaar voor.

Gerbrand de Jong | Jeugdwerkadviseur
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Leidinggevenden
Ooit schreven Fisher en Boston in hun catechismusver-
klaring: ‘Wat was de diepste openbaring van Gods heilig-
heid en Zijn afkeer van de zonde? Dat Hij Zijn aangezicht 
verborg van Zijn Zoon toen Hij onze ongerechtigheden 
droeg’. Daarmee raken ze de essentie van de Bijbelse 
boodschap. Vandaar ook dat de KAVO-avonden van ko-
mend voorjaar staan in het licht van het thema ‘heiligheid 
en zonde: een onmogelijke combinatie?’

In dit artikel willen we van het deelthema ‘heiligheid’ een 
vertaalslag maken naar de praktijk. Hoe krijgt de heilig-
heid van de Heere vorm en inhoud in het leidinggeven op 
de club, jeugdvereniging en zondagsschool? Zoals deze 
vraag al laat zien, willen we de heiligheid van de Heere 
vanuit twee invalshoeken bekijken: vorm en inhoud. Als 
eerste komt de vraag op ons af hoe je in je doen en laten 
bij het leidinggeven kunt laten zien dat het gaat om hei-
lige zaken, om een heilig God. Als tieners, samen met de 
leiding, gebogen zitten over het geopende Woord, dan 
is er meer dan alleen de inhoud waar het om gaat. Een 
aantal aspecten dat iedere club- of JV-avond terugkomt, 
wordt nader uitgewerkt: Bijbellezen, zingen en het gebed.

Bijbellezen
Vanaf Mozes, de schrijver van de eerste vijf Bijbelboeken, 
tot en met Johannes, de schrijver van Openbaringen, 
hebben heilige mensen Gods, van de Heilige Geest 
gedreven zijnde (2 Petr. 1: 20), de openbaring van God 
schriftelijk doorgegeven. Dat maakt dat de Schrift een 
heilig karakter heeft. Heilig wil zeggen: afgezonderd van 
alle andere boeken, ongeëvenaard. Daarmee is de Bijbel 
dé unieke Bron voor alle Bijbelonderwijs: vertellingen, 
Bijbelstudies, inleidingen, etc. Omdat de Eigenaar van dit 
Heilige Woord de Heilige God is, moeten we onze kinde-
ren en jongeren eerbied bijbrengen voor dit Woord. De 
Heilige Schrift moet met eerbied worden gebruikt. Zo is 
het goed om letterlijk plaats te maken voor dit Woord. 
Bij de kleine kinderen is deze handeling een belangrijk 
gebaar: de Bron ligt op tafel. Daarnaast geeft het goede 
mogelijkheden om regelrecht te citeren. 

Zingen
Het beste voorbeeld krijgen jongeren als de leiding-
gevende zelf laat zien en horen wat zingen is. Daarbij is 
zuiverheid en talent niet een vereiste! Het gaat erom dat 
we niet onnadenkend het vers zingen, maar bezig zijn 
met de inhoud. Dit merken kinderen doordat de leiding-
gevenden zelf meezingen, of dat er soms zomaar na het 
zingen een opmerking door de leidinggevende over het 
gezongene wordt gemaakt. Een ander praktisch punt is 
dat het zingen bij tieners en pubers een heel gevoelig 
item kan zijn. Met name jongens kunnen zich zeer on-
gemakkelijk voelen als ze de baard in de keel krijgen. Ze 
schamen zich als hun stem overslaat. Een positieve in-
steek werkt dan vaak beter. Met de opmerking: ‘Het klonk 
goed!’ wordt dan dikwijls meer bereikt.

Gods heiligheid 

en jeugdwerk
Leg de Bijbel bij de vertelling open op tafel, 

•	
zodat iedereen de Bijbel kan zien. De aante-keningen kunnen er onder of naast liggen.Leg de Bijbel in ieder geval niet op de 

•	
grond. 
Maak de jongeren verantwoordelijk voor 

•	
hun omgang met de Bijbels door ze die zelf uit te laten delen en op te laten halen. Laat het merken dat het u ráákt, als Gods 

•	
Woord niet met eerbied wordt behan-deld!

Tips

Zing zelf als leidinggevende mee.
•	

Spreek jongeren er niet gelijk te midden 
•	

van hun leeftijdsgenoten op aan als ze 

niet of slecht meezingen.

Bespreek oneerbiedig of te hard zingen 
•	

met de betrokkene(n) afzonderlijk. Als 

het gevoelig ligt, hebben ze niet publie-

kelijk hun ‘eer’ hoog te houden.

Tips
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Bidden
Wat geldt bij het zingen en Bijbellezen geldt ook voor 
het gebed: de houding geeft als het goed is iets weer van 
het besef te spreken met een heilig God. Spreken met de 
hoogste Koning kunnen we niet doen als onze handen 
met andere zaken bezig zijn. Vandaar dat de gewenste 
gebedshouding is: handen samen en ogen dicht. Jonge-
ren kunnen vaak zelf goed benoemen wat een eerbiedige 
houding is. Bij zo’n gesprek zal uiteindelijk ook altijd ter 
sprake moeten komen dat het gaat om het ‘verheffen 
van het hart tot God’. Een sprekend voorbeeld vanuit de 
Schrift is het gebed van Ezra in Ezra 9. Dit gedeelte kan 
een prachtige aanleiding zijn het gesprek aan te gaan. 
Het is meestentijds te verkiezen om een onderwerp als 
gebed en gebedshouding te behandelen als het aan de 
beurt is. Als de houding met bidden (met zingen en lezen 
is het niet anders) wordt besproken als het ‘verkeerd’ is 
gegaan, is de insteek meestal negatief. Dat kan er toe 
leiden dat de jongeren zich afsluiten voor het gesprek.
We proberen in het gebed de heiligheid van God te bena-
drukken en het wonder dat Hij om de Heere Jezus’ wil aan 
ons wil denken. We gebruiken daarbij eenvoudige woor-
den en maken het gebed niet te lang.

Inhoud
De tweede invalshoek ten aanzien van de heiligheid van 
God betreft het begrip heiligheid. Wat houdt heiligheid 
in? De puritein Stephan Charnock zegt heel treffend: 
‘Gods almacht is Zijn arm, Zijn alwetendheid Zijn oog, 
barmhartigheid Zijn ingewanden, eeuwigheid Zijn leef-
tijd, maar Zijn Heiligheid is Zijn schoonheid’. Het heilig zijn 
van God houdt in dat er geen zweem van tekort en geen 
enkel gebrek in Hem is. Wanneer we dit in de vertellingen, 
inleidingen, etc. voluit laten staan, behoedt het ons voor 
alle goedkoopheid en oppervlakkigheid. Immers, als wij 
bedenken dat het kruis openbaart dat God de zonden 
haat en de zondaren liefheeft, dan beseffen wij: Gods 
liefde is heilig, een verterend vuur. Dat maakt ootmoe-
dig en eerbiedig. Deze begrippen kunnen dan ook niet 
van elkaar worden losgemaakt: heiligheid en ootmoed/
eerbied. Boven alles gaat het erom dat wij er persoonlijk 
weet van hebben wat Charnock schreef: ‘Let us go to God, 
to the fountain of holiness’ (Laat ons gaan tot God, tot de 
Fontein der heiligheid).

Diederic Kloosterman | voorzitter werkgroep kadervorming

Boekentips:

-  Deel 2 en 3 van de serie ‘Komt kinderen!’ – 
 A. van Hartingsveldt – Moree
-  Leven en leven, handboek voor bijbelonderwijs – 
 drs. P. Cammeraat 
-  Bijbelse woorden en hun geheim – F.J. Pop

 

Maak afspraken over de gebedshouding 
•	

(handen samen en ogen dicht) en begin niet eerder voordat iedereen zich daar aan houdt. 
Behandel onderwerpen als gebedshouding, 

•	
Bijbellezen en zingen het liefst aan de hand van een Bijbelgedeelte. Als het aan de beurt is en niet als er aanleiding voor is vanwege oneerbiedig gedrag.  

Tips



In de (sociale) psychologie wordt 
nagedacht over de vraag: Hoe leren 
kinderen de vele aspecten van het leven 
kennen? Het kind heeft daar verschillende 
mogelijkheden voor: spelen, ontmoeting 
met andere kinderen en het voorbeeld 
van ouders (!) en andere belangrijke 
personen (leidinggevenden, leerkrachten 
enz.). Psychologen noemen dit: ‘leren door 
imitatie’. Wat leren uw kinderen van u? 

Kinderen leren veel van hun ouders. Hoe gaan ouders 
om met teleurstellingen? Hoe praten de ouders over 
andere mensen, over de meester of juf, over de dominee, 
over elkaar? Geen woorden maar daden: Doen vader en 
moeder ook zelf wat zij zeggen? Jonge kinderen kijken 
scherp en doen scherp na. Zo hoor je jezelf als ouder 
terug in het spel in het duplo-huis van kindlief. Inclusief 
de toonhoogte word je als ouder exact nagedaan! Als het 
gaat om oudere kinderen willen zij vaak meer weten over 
waarom vader en moeder de dingen zo doen zoals zij ze 
doen. ‘Waarom word je nu kwaad?’  Of: ‘Waarom mag ik 
(niet) …?’
De psycholoog Erikson leert ons dat ouders hun kinderen 
in het geloof ook bijzondere dingen kunnen leren. Zo is 
het gebed met het kind van vader en/of moeder voor het 
slapen gaan een bijzondere ervaring: het kind leert dat 
ook een oudere afhankelijk kan zijn. Zeker wanneer de 
ouder letterlijk door en op de knieën gaat. Als vader of 
moeder afhankelijk kan zijn, dan leert het kind dat afhan-
kelijkheid iets moois is. Hetzelfde gaat op voor dingen als 
vertrouwen en vergeven. Wanneer ouders hun kinderen 
vergeving durven vragen, omdat zij bijvoorbeeld onte-
recht straf hebben uitgedeeld, leren kinderen daarvan. 
Wanneer ouders regels nastreven, maar daarin laten zien 
dat niet de regel zelf, maar de achterliggende waarde 
belangrijk is, dan maakt dit indruk. Wanneer ouders hun 
kind leren om stil en eerbiedig te zijn bij het Bijbellezen 
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Ouder,
wie ben je?

en bidden, dan gaat het er niet om als een wassen beeld 
aan tafel te zitten, maar om eerbied voor de heilige God. 
En op zondag gaat het niet over wat er allemaal niet 
mag, maar leg je als ouders uit dat het gaat om een feest-
dag voor de Heere, onze God. Roddelen op MSN is niet 
goed, niet alleen omdat dit tegen het negende gebod 
is, maar omdat je lelijke dingen zegt over je naaste als 
medebeelddrager van God. En zei Jezus Zelf niet, ‘Alle 
dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, 
doet gij hun ook alzo’? Hoort roddelen daarbij?
Het is goed om als ouders na te denken over de diepere 
waarden die liggen achter de regels die we stellen en 
– uiteraard – die ook zelf voor te leven en uit te leven. 
Wat willen we onze kinderen nu werkelijk meegeven? 
Als het leven met de Heere een liefdedienst is, zien onze 
kinderen die liefde dan in al ons doen en laten? Spreken 
we met hen daarover? Want waar het hart vol van is, daar 
loopt de mond van over, nietwaar?
Gezinsleven als een leven Coram Deo, voor Gods aange-
zicht! Een heilig leven, omdat zij in Christus geheiligd zijn 
en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het 
opwassen hiervan breder te onderwijzen. Waarvan on-
derwijzen? Dat zij om Christus’ wil – omdat Christus dat 
wil – apart zijn gezet. Dat is wel een gesprekje waard!

Johan van Vugt | Bestuurslid HHJO
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