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Deze uitgave is gedrukt op papier dat het keurmerk van 
de Forest Stewardship Council (FSC) mag dragen. Bij dit 
papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging 
heeft geleid. Een flink deel van de grondstof is afkomstig 
uit bossen en plantages die worden beheerd volgens de 
regels van FSC. Van het andere deel van de grondstof is 
vastgesteld dat hiervoor geen houtkap in de laatste resten 
waardevol bos heeft plaatsgevonden. Voor deze uitgave is 
het FSC-gecertificeerde Go silk gebruikt. Dit papier wordt 
geproduceerd door Condat uit Frankrijk.
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In Psalm 104: 31 staat dat God zich verblijdt in Zíjn wer-
ken, maar in deze tekst staat het andersom: God behaagt 
het, dat wil zeggen God verblijdt Zich in óns werk. Dit lijkt 
een onbijbelse uitspraak en het is daarom belangrijk om 
er op te letten wat hier met geloven bedoeld wordt. Het 
is: ‘Komen tot God’ en ‘Geloven dat Hij er is voor ons’ en 
‘Geloven dat Hij ons komen tot Hem beloont.’

We vinden dit prachtig geïllustreerd in Lukas 10:21: ‘Te 
dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik 
dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij 
deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen 
hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, 
Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.’

Wist u dat dit de enige tekst in de Evangeliën is waar 
staat dat de Heere Jezus blij is? In welke situatie gebeur-
de dat dan? Wel, als we deze tekst naast Matth.11:25-30 
leggen, dan blijkt dat de Heere blij was, omdat er vissers 
en slaven, ouders en kinderen, zieken en bedroefden 
naar Hem toe liepen. Blijkbaar geloofden ze dat de Heere 
Jezus er voor hen was en dat ze niet voor niets naar Hem toe 
gingen. En dát noemt de Heere dus ‘geloven’. 

Hoe vreemd het ook klinkt: God kan dat niet van ons 
overnemen. Wíj moeten komen. Dat doet God niet voor 
ons. Andersom kunnen wij onszelf niet wederbaren, 
want het is God Die de wedergeboorte schenkt. 

Hoe liefdevol wordt deze schijnbare tegenstrijdigheid 
opgelost door God de Vader Zelf. De Heere Jezus ont-
hult ons hoe dat gebeurt: ‘Niemand kan tot Mij komen, 
tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke’  
(Joh.6:44). 

Zeg eens, merkt u dat Christus voor u noodzakelijk en 
aantrekkelijk wordt? Ga er dan niet op zitten wachten 
totdat u Gods trekkende liefde ervaart. Want de HEERE 
heeft het nu eenmaal zo voor elkaar gemaakt, dat wij die 
ervaring pas krijgen als wij naar de Heere Jezus toegaan 
in gebed. Ja inderdaad, ‘Ze zijn voor elkaar gemaakt’: de 
Heere Jezus en de schuldige zondaar. Wie had dat kun-
nen denken? 

Kom dan tot Christus, want daarvoor is Hij naar u toe 
gestuurd door de Vader. Matthew Henry zegt het zo:  
‘De Vader - Christus gezonden hebbend om zielen te 
behouden - zendt de zielen tot Hem om door Hem be-
houden te worden.’ 

Ga er ook niet op zitten wachten totdat u voelt, dat God 
in u werkt. Want dat doet u ook niet als u wilt ervaren dat 
medicijnen werken. U moet immers naar de dokter gaan 
om dat te kunnen ervaren? Zou het anders gaan in de 
toeëigening van het heil?

Mensen zeggen nogal eens, dat ze er nog niet aan toe 
zijn. Ze zien dat ze een zondig hart hebben, maar wil-
len hun zonde niet als schuld voor God erkennen. Daar 
zit immers een groot verschil tussen. Ze relativeren het 
gevaar waar ze in verkeren met de gedachte: ‘We zijn 
allemaal zondaren.’ Doet u dat toch vooral niet! Maar doe 
voor alles wat de tollenaar van Lukas 18 deed. Hij ging 
de weg der bekering op toen hij naar God toe ging in 
de tempel en daar zijn schuld beleed. Was deze man er 
aan toe om gerechtvaardigd naar huis te gaan? Ik denk 
niet dat hij dit zelf zo beleefd heeft, want hij durfde niet 
eens omhoog te kijken naar de hemel en deed niets an-
ders dan zijn schuld belijden. Waarom werd hij dan tóch 
rechtvaardig verklaard? Och, u weet het al wel: hij kwam 
tot God en hij geloofde dat God er voor hem was en dat de 
Heere het belonen zou als hij Hem zocht. 

Zalig bent u, als u deze woorden leest en dezelve doet…

Abbenbroek, ds. J.Koppelaar

Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. 
Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een 
Beloner is dergenen die Hem zoeken.

Hebreeën 11:6

Kom dan tot 
Christus

Meditatie
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Generale diaconale commissie

Door de huidige economische crisis zal een beroep op de 
schuldhulpverlening vaker voorkomen. Een diaken vertelt 
wat de diaconie hierin kan betekenen. Vanuit de burgerlijke 
gemeente Putten wordt uiteengezet hoe men daar concreet 
met de schuldhulpverlening omgaat.

Het was op, dat wist hij wel. Toen de computer pas geleden 
kapot ging, kon hij mooi gebruik maken van dat aanbod 
‘nu kopen, over drie maanden betalen’. Dat kwam goed 
uit, want hij had op dat moment het geld niet. En over drie 
maanden kreeg hij toch nog geld van de Belastingdienst 
terug. Dat kon hij dan mooi gebruiken om die computer 
te betalen. Dat bleek echter een misrekening. Kees had 
een behoorlijke fout gemaakt bij zijn belastingaangifte en 
moest fors bijbetalen in plaats van dat hij geld terugkreeg.

Avond aan avond piekerde Kees hoe hij nu de eindjes aan 
elkaar moest knopen. ’s Nachts kon hij er niet van slapen. 
Hoe moest hij toch aan geld komen? De meeste reke-
ningen die hij kreeg, liet hij liggen tot er een aanmaning 
kwam. Op zijn betaalrekening stond hij bijna maximaal in 
het rood. Hij wilde alleen Caroline er niet mee vermoeien, 
die ging zich dan ook maar zorgen maken. Hij had haar 
voor haar verjaardag pas nog een iPad gegeven; dan had 
ze ook eens wat leuks. Die had hij met zijn creditcard be-
taald, dan zou het pas de volgende maand worden afge-
schreven. 

En terwijl de openstaande rekeningen zich opstapelden, 
raakte Kees steeds dieper in de put. Hij zat in een vicieuze 
cirkel en kon er maar niet uitkomen. Ook Caroline merkte 
dat Kees zich steeds meer ging terugtrekken en afwezig 
was. Hij had nauwelijks oog voor de kinderen, en mop-
perde maar steeds als zij volgens hem teveel geld had  
uitgegeven. Ze begreep er niets van; hij kocht zelf toch  
ook zulke dure cadeaus?

Laten we ze voor het gemak maar de familie Jansen 
noemen. Een jong gezin, wonend in het midden van het 
land in een leuke eengezinswoning. Naast vader Kees en 
moeder Caroline bestaat het gezin uit drie kinderen in de 
leeftijd van 8 maanden, 6 en 10 jaar. Eigenlijk waren ze al 
maanden aan het ‘modderen’ met hun financiën. Het leek 
wel of de maanden steeds langer duurden en het geld 
steeds eerder op was. Alles werd ook zo duur. Hij had 
best een goede baan, en had zelfs vorig jaar nog opslag 
gehad. Nog niet zo lang geleden gingen ze nog elk jaar 
met het gezin op vakantie naar een ver land, soms ook 
nog wel op wintersport. De laatste tijd ging dat alleen 
niet meer zo. De rentevaste periode van hun hypotheek 
was onlangs verlopen en de rente was inmiddels een stuk 
hoger geworden. Dat was goed te merken bij de maan-
delijkse kosten. Toen Caroline na de geboorte van de 
kleinste was gestopt met haar parttime baan, hadden ze 
heel wat in moeten leveren.

Eerst had Kees er niets van gezegd. Hij vond het maar 
wat lastig om een stapje terug te doen. Tegen vrienden 
en familie sprak hij over ‘de tering naar de nering zetten’, 
maar als hij eerlijk was, waren ze gewoon op de oude 
voet verder gegaan. Alleen nu met aanzienlijk minder 
inkomsten, in een tijd dat alles duurder werd. Een paar 
maanden geleden was hij zelfs ingegaan op zo’n aanbod 
om een persoonlijke lening aan te gaan. Het was maar 
tijdelijk, had hij zichzelf voorgehouden. Zo snel hij kon 
zou hij weer aflossen. Waar was dat geld ook alweer voor 
gebruikt? Hij kon het zich eigenlijk niet meer herinneren. 

Schuldhulp-
verlening in  
de diaconale 
praktijk
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Uiteindelijk belandden de rekeningen zelfs ongeopend 
in de vuilnisbak. Tegen beter weten in hoopte Kees dat 
hij er niets meer van zou horen. Toen de deurwaarders 
zich bij het gezin Jansen gingen melden, barstte de bom. 
Kees zag het niet meer zitten en zocht hulp. Via vrienden 
uit hun kerkelijke gemeente kwam het gezin in contact 
met de diaconie. Na een eerste gesprek met een tweetal 
diakenen, waarin volledige openheid gegeven werd, werd 
besloten dat het roer bij de familie Jansen radicaal om 
moest. Kees was enorm opgelucht dat hij zijn hart had 
kunnen luchten. Hij had het zo lang verborgen gehouden 
en had er met niemand – eigenlijk ook niet met Caroline – 
over durven spreken. Met de diaconie werd overeenge-
komen dat zij de openstaande nota’s zouden betalen, en 
dat het bedrag in de vorm van een renteloze lening zou 
worden terugbetaald in maandelijkse termijnen. Deze 
afspraken werden vastgelegd in een geldleningsovereen-
komst, die zowel door Kees en Caroline, als door de dia-
kenen werd ondertekend. Daarmee was de meest acute 
nood gelenigd, maar was het probleem nog niet opge-
lost. Als voorwaarde voor het verstrekken van de lening 
was opgenomen dat de familie Jansen zich moest laten 
begeleiden door een ‘budgetcoach’, iemand die is opge-
leid om mensen te helpen hun inkomsten en uitgaven 
op elkaar af te stemmen. Deze budgetcoach zou samen 
met Kees en Caroline een begroting opstellen van hun 
maandelijkse inkomsten en uitgaven. Het opstellen van 
zo’n begroting was voor Kees en Caroline een enorme 
eye-opener! Het bleek dat ze iedere maand meer uitga-
ven dan dat er binnenkwam, en dan bleven de inciden-

tele zaken als verjaardagscadeaus en onvoorziene kosten 
nog buiten beschouwing! Er werd kritisch gekeken naar 
de lopende abonnementen, en een aantal daarvan werd 
opgezegd. Ook werd met de bank afgesproken dat ‘rood 
staan’ niet langer mogelijk was en Kees leverde zijn cre-
ditcard in. Caroline ging één dag in de week oppassen op 
een kindje van iemand bij hen uit de kerk. Het geld dat ze 
daarmee verdiende, gebruikte ze om extra af te lossen op 
de lopende leningen. De budgetcoach had iedere twee 
weken contact met de familie en bracht daarvan beknopt 
verslag uit aan de diaconie. De diakenen informeerden 
regelmatig discreet bij Kees hoe het ging. Lachend kon 
hij melden dat hij het soms bijna een sport vond om 
‘rond te komen’ en aan het einde van de maand zelfs wat 
over te houden. Ook Caroline hield de reclamefolders 
nauwlettend in de gaten om de koopjes af te lopen. Voor 
extra uitgaven spaarden ze nu, totdat ze het zich konden 
veroorloven. 

Uit bovenstaande – deels gefingeerde, en deels aan de 
praktijk ontleende – casus blijkt dat de ‘schuldenproble-
matiek’ onze gezinnen helaas niet voorbij gaan. Zelfs met 
een vast inkomen kan een te hoog gegrepen levensstijl 
in combinatie met een gebrek aan inzicht in de eigen 
financiële situatie snel desastreus worden. De personen 
in kwestie zijn hierbij vaak niet geholpen als alleen hun 
schulden betaald worden, zij moeten ook geholpen wor-
den hun eigen budget te bewaken..

Een diaken uit een Hersteld Hervormde gemeente

De schuldhulpverlening (SHV) is flink in beweging. Door de 
economische crisis raken meer mensen in financiële proble-
men en veranderen aard en omvang van de schulden. 
Schuldhulpverlening wordt hierdoor complexer en gemeen-
ten zullen naar verwachting de komende jaren over minder 
middelen beschikken. Ook de gemeente Putten staat voor 
de uitdaging om meer te doen met minder. In het navol-
gende wordt een inkijkje gegeven in de dagelijkse praktijk 
van de SHV in Putten.

Samenwerking gemeente - diaconie
De gemeente Putten wil met SHV bereiken dat een snelle, 
effectieve en efficiënte dienstverlening wordt geboden bij 
het voorkomen en helpen oplossen van schuldsituaties. Bij 
het organiseren van die hulp werkt de gemeente samen 
met verschillende instanties. 
Zo vindt tweemaal per jaar een overleg plaats met de geza-
menlijke diaconieën in een diaconaal platform. Hierbij is de 
problematiek van SHV een vast agendapunt. Ook het con-
tact met de voedselbank loopt via het diaconaal platform. 

Daarmee is een laagdrempelige uitwisseling ontstaan: 
gemeente en diaconie weten elkaar goed te vinden. De 
problematiek wordt geanonimiseerd behandeld, tenzij de 
klant toestemming geeft dit anders te doen. De gemeente 
vraagt in deze gevallen niet de hulp van de diaconie maar 
wil vooral afstemmen; soms zijn er meer mogelijkheden 
dan die de diaconieën in beeld hebben, zoals bijzondere 
bijstand en minimaregelingen.

Om wie gaat het in de praktijk?
Hoe komt een vraag om hulp binnen? Eigenlijk is dit in de 
praktijk altijd te laat. Veelal blijkt reeds bij binnenkomst dat de 
schuldensituatie voor de betrokkene niet meer is te overzien. 
Vaak heeft men geen structuur in het leven, wat onder meer 
is af te lezen uit de financiën: een fatsoenlijke administratie 
ontbreekt dan. Bonnetjes, jaaropgaven en bankafschriften ra-
ken zoek en afspraken worden vergeten. Post wordt óf te laat 
óf helemaal niet geopend. Hoeveel geld men maandelijks 
binnenkrijgt is niet altijd precies bekend. Men heeft in deze 
situaties niet goed in beeld welke vaste lasten men heeft en 

Schuldhulpverlening vanuit de gemeentelijke overheid
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a d v e r t e n t i e

Ds. J. van Rossem
Dhr. D.J. Schouten
Ds. W. van Vlastuin
Ds. H. Zweistra

Wij bevelen het werk van Stéphanos van harte aan!

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 weeskinderen  

en diaconale  

projecten. 

Ds. L. Groenenberg
Ds. A. den Hartog
Ds. L.M. Jongejan
Ds. J. Joppe

Stichting Stéphanos 
Postbus 1136

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

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

In Malawi en Zambia 
wonen miljoenen 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 
en Zambia toekomst!

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

Wilt u ons helpen? 

HYPOTHEKEN OP MAAT,  VERANTWOORD ÉN VOORDELIG! 

Anthonie Fokkerstraat 2
3772 MR  Barneveld
(0342) 42 16 53 I info@vanommeren-fa.nl I www.vanommeren-fa.nl

• Hypotheken • F inancier ingen • Pensioenen • Sparen

We geven het toe: het is als starter op de huizenmarkt in deze 

tijd niet gemakkelijk om een hypotheek te krijgen. Maar wie 

zegt dat dat voor jou geldt? Laten we je situatie eens bekijken. 

In een persoonlijk overleg bieden wij je graag een verantwoorde 

en voordelige oplossing. Bel ons over de laagste rentetarieven, 

fi scaal aantrekkelijk afl ossen of fi nancieren zonder verzekering.

ter moet je Als start
an goedetoch va
komen?huize 

FINANCIEEL ADVIESBUREAU

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

Indringend  
en
verhelderend!

Wordt donateur 

en kijk op 

www.shaarezedek.nl 

Tel. 0184612632      
E-mail:  h.geluk@solcon.nl
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leeft zo van dag tot dag. Tot er een onverwacht grote uitgave 
moet worden gedaan en het van kwaad tot erger gaat. 
Uiteraard kan een en ander niet altijd los worden gezien van 
sociale problemen, waarbij de gemeente zo mogelijk vanaf 
de aanvraag het maatschappelijk werk inschakelt. Het kost 
veel tijd om deze zaken weer zo op orde te krijgen dat aan 
een oplossing kan worden gewerkt.
In de SHV praktijk zijn twee groepen prominent aanwezig:
1. personen die een terugval in het inkomen hebben door 

werkloosheid of echtscheiding of personen die adminis-
tratieve problemen of budgetteringsproblemen hebben;

2. personen met een verslavingsproblematiek (alcohol, drugs 
en gokverslaving).

Het betreft zowel bijstandsgerechtigden als niet-bijstandsge-
rechtigden. Van de bijstandscliënten ontvangen 80 personen 
begeleiding in hun schuldenpositie. Degenen die een beroep 
doen op SHV, hebben evenwel niet allemaal een inkomen op 
bijstandsniveau. 
Het laatste jaar komt er bovendien een nieuwe groep hulp-
vragers bij. Dit zijn mensen met een hoger inkomen dan 
het minimum (variërend van € 3.000 tot € 5.000 netto per 
maand), die de hypotheeklasten niet meer kunnen opbren-
gen, bijvoorbeeld wegens dubbele lasten bij een niet ver-
kochte woning. 

Hoe werkt het?
Hulp wordt geboden middels budgettering, schuldsanering 
en bewindvoering. Mensen uit de eerste groep kunnen hier-
mee doorgaans worden geholpen. Personen met verslavings-
problematiek zijn vaak niet gemotiveerd om een therapie te 
volgen en af te kicken. Dit laatste is nodig om een effectieve 
SHV te kunnen realiseren. 
Een deel van de gevallen kan worden geholpen door ad-
ministratieve ondersteuning (budgettering), begeleiding 
bij het treffen van een minnelijke regeling met schuldeisers 
en dergelijke. De gemeente Putten stelt hiertoe alles in het 
werk. In een ander deel van de gevallen is dit niet voldoende 
en moet worden besloten tot een schuldsaneringstraject. 
Bedacht moet worden dat schuldsanering en bewindvoe-
ring ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 
(WSNP) ingrijpende gevolgen hebben voor betrokkene(n) én 
schuldeisers. Het moet hierbij gaan om een inkomen op het 
minimumniveau en een na inventarisatie gebleken uitzicht-
loze schuldsituatie. Voor schuldeisers betekent de WSNP dat 
zij worden gedwongen om mee te werken aan de sanering. 
Gedurende de looptijd van de sanering kunnen er geen  
beslagen worden gelegd en wordt de rente over de  
vorderingen stilgezet. 
De WSNP is van kracht gedurende minimaal 3 en maximaal 5 
jaar. Als dit op een goede manier is afgerond, is men in begin-
sel schuldenvrij en kan zo met een schone lei beginnen. Meer 
over de WSNP is te vinden onder de link www.wsnp.rvr.org.
Er wordt zo veel mogelijk maatwerk geleverd (met hulp van 
het Maatschappelijk Werk). Hierdoor lukt het regelmatig de 
schulden te saneren en/of structuur te bieden bij de beste-

ding van de financiën. In de toepassing van dit maatwerk 
werkt de gemeente samen met de Stadsbank. Cliënten gaan 
akkoord met een financieel plan om de schulden te kunnen 
terugbetalen. Daarbij wordt door de bank een wekelijks leef-
geld gehanteerd van € 40 voor een alleenstaande, € 60 voor 
een alleenstaande ouder en € 80 voor een echtpaar met kin-
deren. Van dit leefgeld moeten de kosten van levensonder-
houd, kleding en andere onvoorziene kosten worden betaald
In de praktijk blijkt dat het niet haalbaar is om gedurende drie 
of vier jaar van de genoemde weekbedragen rond te komen. 
In Putten is er voor gekozen de gelden daarom te verhogen 
met € 10 (alleenstaande) tot € 20 per week. Daarnaast wordt 
de kinderbijslag volledig beschikbaar gesteld aan het gezin. 
Om een schuldsanering met succes te doorlopen is vaak 
nog hulp van familie, vrienden of de diaconie noodzakelijk, 
bijvoorbeeld voor incidentele kosten waarvoor bijzondere 
bijstand niet kan worden verstrekt. 

Ontwikkelingen
Tot nog toe is de gemeente Putten er met de geschetste op-
zet in geslaagd mensen op een afdoende manier te helpen. 
Niettemin beginnen de eerste signalen te komen die duide-
lijk maken dat je mensen kunt begeleiden, maar niet altijd de 
schuldsituatie kunt oplossen. 
We moeten er dus genoegen mee nemen dat we minder 
kunnen oplossen. Maar we kunnen niet accepteren dat we 
mensen moeten loslaten. Die kant willen we niet op. Middels 
het creëren van een sociaal vangnet willen we naast het dia-
conaal overleg in dergelijke situaties meer bereiken. Om die 
reden wil Putten de hulp nog dichter bij mensen organiseren. 
De financiering van de SHV staat echter onder toenemende 
druk. De nieuwe wet inzake gemeentelijke schuldhulpverle-
ning bepaalt onder meer dat de gemeente de toegang tot de 
SHV reguleert en hiervoor een plan opstelt. De schuldhulp-
verlening moet breed toegankelijk zijn: er worden op voor-
hand geen groepen mensen uitgesloten. De wet is ingevoerd 
per 1 juli 2012 (voor meer informatie over de wet zie  
www.gemeenteloket.minszw.nl/dossiers/werk-en-inkomen/
schuldhulpverlening/de-nieuwe-wet.html). De voor uitvoering 
van de wet beschikbaar gestelde middelen zijn in de tussen-
tijd flink afgeslankt door het demissionair kabinet. Uiteraard is 
nog ongewis wat de gevolgen van de verkiezingen zijn voor 
de inhoud van het rijksbeleid.

generale diaconale commissie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. J. Joppe | Woudenberg | Tel. (033) 2000190
Secretaris D.G. Hardeman, Bennekom
  diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl
Leden H. Smits, Barneveld
  G. van Kooten, Veenendaal
  G.J. Meerkerk, Nieuw Lekkerland
  A. Voogd, Ouddorp
  G. Vos, Nederhemert
  A.P. van Wageningen, Ede
Adviseur  H. Compagner, Zwolle
Financieel adviseur E. Boeve, Garderen
Bankrekeningnummer 3420.70.347 
  t.n.v. generale diaconale commissie In
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Commissie opleiding en vorming

In de praktijk van het gemeenteleven worden de begin-
nende predikanten met allerlei vragen en problemen 
geconfronteerd die in de universitaire opleiding niet 
aan de orde komen. Het is goed om daar in de veilige 
beslotenheid van de broederlijke ontmoeting met 
elkaar over van gedachten te wisselen en ervaringen 
te delen. Dat gebeurt bij de jaarlijkse studiedag en 
winterconferentie, maar ook bij de tweedaagse nascho-
ling, waar nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de 
preek.

Een beginnend predikant krijgt de eerste vier jaar van zijn 
ambtsbediening op bescheiden wijze verdere toerusting 
vanuit de kerk. In dit artikel belichten we de nascholing. 

In gesprek 
over een preek

Aan het einde van het winterwerk komen de beginnende 
predikanten samen met twee leden van de commissie 
opleiding en vorming, ds. L.W. Ch. Ruijgrok en ds P. den 
Ouden. We luisteren met elkaar naar een opname van 
een preek die door een van de deelnemers is gehouden. 
Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de preek. 
Dat is in verschillende opzichten een kwetsbaar gebeu-
ren. Een preek is immers iets heel persoonlijks, waarbij 
iemand toch wel in zijn hart laat kijken. Kritiek op een 
preek is dan ook een zaak die iemand persoonlijk raakt. 

Foto: Mennorode conferentiecentrum8



Daarnaast hebben we ook te maken met wat verschillen 
in ligging, die ook gemakkelijk spanningen kunnen op-
roepen. Des te meer zijn we dankbaar dat we tot nu toe 
met elkaar mochten ervaren dat er de openheid en het 
vertrouwen was om eerlijk, vanuit de Schrift, met elkaar 
in gesprek te gaan. 

Bij de bespreking wordt gelet op de voordracht en het 
taalgebruik. Verder komt de verklaring van de tekst aan 
de orde: wordt de tekst recht gedaan? Andere aspecten 
zijn: de opbouw van de preek, de dogmatische aspecten 
en ook heel belangrijk is de toepassing. Bij de toepassing 
gaat het om twee elementen: krijgen de hoorders iets 
mee voor de praktijk van het dagelijkse christenleven? 
Het andere element omvat de vragen rond de toe-eige-
ning van het heil en het werk van de Heilige Geest. Een 
ander punt van wezenlijk belang is of de preek een zeker 
evenwicht heeft, denk aan de verhouding van wet en 
Evangelie, verbond en verkiezing, souvereiniteit en ver-
antwoordelijkheid, rechtvaardiging en heiliging. 

Het zal duidelijk zijn dat al deze zaken stof te over geven 
tot onderlinge gesprekken en bezinning. We zijn dank-
baar dat uit de schriftelijke evaluatie blijkt dat de deelne-
mers deze gesprekken als zeer waardevol ervaren. Wat is 
het goed en nuttig om ook elkaar op te scherpen. De ge-
sprekken geven ook veel stof tot persoonlijke bezinning. 
Uit de gesprekken blijkt telkens weer opnieuw hoe waar 
het is wat Paulus schrijft: ‘Want wij kennen ten dele, en 
wij profeteren ten dele’, 1 Kor. 13:9. Dat maakt ootmoedig 
en bescheiden en mild voor een ander. 

Naast de preekbespreking wordt er soms een verslag van 
een pastoraal gesprek besproken of wordt er een lezing 
gehouden, o.a. over wat Schriftuurlijk-bevindelijke  
prediking is. De laatste keer werd er onder leiding van  
dr. S.D. Post op een interactieve wijze nagedacht over het 
omgaan met de diversiteit in de gemeente. Leerzaam 
en nuttig. Verder is er ook ruim de gelegenheid om in de 
vrije uren met elkaar van hart tot hart te spreken en met 
elkaars wel en wee in persoonlijke en ambtelijke omstan-
digheden mee te leven.

Commissie opleiding en vorming Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. P. den Ouden, Katwijk
  Tel. (071) 30 30 006
Secretaris Dr. G.C. van Leerdam, Kesteren
  Tel. (0488) 48 36 48
  gcvanleerdam@solcon.nl 
Leden Dr. R. Bisschop, Veenendaal
  Ds. L.W.Ch. Ruijgrok, Poortvliet
  Prof. dr. ir. W. de Vries, Veenendaal
Bankrekeningnummer 1414.58.062 t.n.v. opleiding 
  Hersteld Hervormde Kerk

  www.hersteldhervormdseminarie.nl

Bij de toepassing gaat het om twee 
elementen: krijgen de hoorders 
iets mee voor de praktijk van 
het dagelijkse christenleven? Het 
andere element omvat de vragen 
rond de toe-eigening van het heil 
en het werk van de Heilige Geest.

We hopen van harte dat de Heere ook dit werk zal willen 
zegenen en zal willen gebruiken tot opbouw van Zijn 
Kerk.

Ds. P. den Ouden
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Ds. L.W. Ch. Ruijgrok
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Commissie evangelisatie

Doet het u ook wat als u door een winkelstraat loopt en 
u beseft dat velen die u ziet lopen, op weg zijn naar de 
eeuwige rampzaligheid? Dat er mensen lopen die de 
eeuwigheid moeten doorbrengen in een poel van vuur en 
daar nooit meer uit zullen komen? Is het dan geen wonder 
dat er nog een Weg is en een Middel om die welverdiende 
straf vanwege onze zonden te ontgaan en weer tot genade 
te komen? Zo is eigenlijk, zo’n drie jaar geleden, het 
evangeliseren in Oosterhout ontstaan.

op was genomen met de kerkenraad. Enkele vrijwilligers 
hebben zich vervolgens aangemeld en door Gods leiding 
hebben Nieuw-Lekkerland en Spijk zich bij Leerbroek 
mogen aansluiten, zodat we een grotere groep vrijwil-
ligers hebben gekregen en frequenter kunnen evangeli-
seren in Oosterhout. 

Afgelopen jaar hebben we de focus van Bijbelversprei-
ding verlegd naar het uitdelen van themafolders en 
handreikingen voor het lezen van de Bijbel. Ook zijn we 
vaker gesprekken aangegaan. Dit laatste wordt als pittig 
ervaren, maar we mogen ook zeggen dat er wonderlijke 
dingen zijn gebeurd. Bijvoorbeeld:

Onder biddend opzien is de weg naar Oosterhout geleid. 
Een plaats waar niet geëvangeliseerd wordt door (ande-
re) kerken of genootschappen. In Brabant hebben velen 
de religie de rug toegekeerd. Sommige mensen zeggen 
tegen ons: ‘Daar hebben wij het ook al geprobeerd, maar 
dat is zo ploegen op rotsen, daar zijn we mee gestopt.’ 
Nu zit er niemand te wachten op de boodschap van het 
Woord. Juist waar het onmogelijk lijkt, wil God nog won-
deren doen. Het is niet door kracht of geweld, maar door 
Zijn Geest…

Er is begonnen met het uitdelen van Levend-Woord-
Bijbels. Dit werd gedaan vanuit Leerbroek, nadat contact 

Juist waar het 
onmogelijk 
lijkt, wil God 
nog wonderen 
doen. 

Evangeliseren in Oosterhout
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Zaterdagmorgen rijden we om half negen richting de 
marinestad. Ik heb geen noemenswaardige ervaring met 
evangeliseren, maar weet me geroepen getuige te zijn 
van het Licht, Dat in de wereld gekomen is voor hen die 
in duisternis zitten.
In het Bijbelhuis beginnen we de dag met Bijbellezen en 
gebed. Zonder de hulp van de Heere is het onbegonnen 
werk.

Mijn eerste ontmoeting is met een oudere vrouw, zij 
heeft een flyer bij zich voor interkerkelijke gebedssamen-
komsten en ze vraagt of we die op willen hangen. 
Ze is heel blij met het Bijbelhuis en juicht het toe dat 
er meer pogingen worden gedaan om zielen voor de 
Heere Jezus te winnen. Ik krijg een heel goed gesprek 
met deze zuster in de Heere. Ze vertelt iets uit haar leven. 
Hoe wonderlijk de Heere haar leven geleid heeft en haar 
heeft willen gebruiken in Zijn dienst terwijl ze werkzaam 
was als verpleegkundige. Later heeft ze als verloskundige 
in Israël gewerkt, al ging haar weg niet over rozen. Nu is 
ze bijna 70 jaar en doet ze nog van alles in dienst van de 
Heere. Aan het eind van het gesprek haal ik het laatste 
couplet van Mc Cheynes lied aan:  

‘Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis, 
naar ‘t erfgoed daarboven, 
in ‘t Vaderlijk huis’. 

Ze blijkt het lied niet te kennen en met de belofte het 
haar toe te sturen, gaan we uit elkaar.
Een andere vrouw komt schoorvoetend binnen. Op onze 
vraag of ze voor een kopje koffie komt, toont ze de uit-
nodigingskaart en zegt: ‘Ik durf het bijna niet te vragen, 
maar ik kom voor de gratis Bijbel.’ Ik zeg haar dat we niets 
liever doen en vraag haar of ze de Bijbel kent. ‘Ja, die ken 
ik wel, ik ben er vroeger mee opgevoed, maar heb er later 
niets meer aan gedaan.’ Er komen tranen in haar ogen, 
vanwege een veelbewogen leven. Heerlijk is het dan om 
te vertellen, dat ze met al haar zonden en zorgen naar 
de Heere mag gaan. Ik heb benadrukt dat we vrede met 
God moeten krijgen door het bloed van de Heere Jezus, 
wil het goed zijn.
Later komen drie meisjes binnen om ook elk een Bijbel te 
halen. Eén van hen gaat weleens naar de kerk, de andere 
twee niet. Toch weten ze alle drie niet veel van God. Deze 
meisjes stellen een paar vragen, bijvoorbeeld of een 
moordenaar ook vergeving kan krijgen. Op mijn bevesti-
gend antwoord zegt één van hen: ‘Dat is toch niet eerlijk’. 
Ik heb geprobeerd uit te leggen, dat we uit genade ver-
geving krijgen en niet omdat het eerlijk is. Daarnaast heb 
ik het voorbeeld gegeven van de moordenaar aan het 
kruis en heb ik verteld dat vergeving absoluut noodzake-
lijk is om vrede met God te kunnen hebben. Ze beloven 
in de Bijbel te gaan lezen en terug te komen als ze vra-

Een dagje Bijbelhuis Den Helder

- Een gesprek met een wicca. Op de vraag of hij een 
Bijbel wilde, antwoordde hij dat hij die niet kon aanne-
men, want hij had thuis al een handgeschreven Bijbel, 
een Koran en andere ‘heilige boeken’, dat zou het 
evenwicht weghalen. Om niet te langdradig te zijn: hij 
offerde nog vlees aan Moeder Aarde! Alles moest in 
‘evenwicht zijn’, daar draaide alles om. Hij mocht ge-
wezen worden op Hem Die geofferd is op Golgotha en 
Zijn bloed heeft laten vloeien voor goddelozen…

- Een echtpaar dat onze uitgedeelde Bijbel elke ochtend 
en avond leest.

- Bewoners van een bejaardenhuis hadden Bijbels in de 
stad gekregen en een mevrouw zou er ook zo graag 
een willen. Vroeger had ze wel een Bijbel gehad. Ze 
kwam toch nog onverwachts iemand van ons tegen, 
terwijl ze al zo lang had gezocht naar iemand van ons. 
Haar werd gevraagd: ‘Heeft u misschien vanmorgen 
gebeden of u een Bijbel mocht krijgen? Ze antwoord-
de: ‘ja’.

- Ook nemen veel moslims een folder of Levend-Woord-
Bijbel aan. Ze worden opgevoed met een afkeer tegen 
dat Woord, maar tegelijkertijd zijn ze erg nieuwsgierig 
naar de inhoud. De Heere kan het gebruiken.

- Afgelopen Pasen en Pinksteren hebben we met de 

Bijbelkiosk van de evangelisatiecommissie van de HHK 
in Oosterhout gestaan. Enkele vrijwilligers deelden 
folders uit en anderen bleven bij de kraam. We hebben 
heel wat gesprekken mogen voeren.

Wilt u meer weten over het evangelisatiewerk in Ooster-
hout? Mail dan naar: evangelisatie@email.com.

Lean Macleane.

Vlootdagen Den Helder, Russische zeelieden 
op bezoek in het Bijbelhuis
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NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

wat kunnen wij 
voor u betekenen?

Kauwenhoven 5 | Lunteren | 
T (0318) 48 40 74 | info@drukkerij-amv.nl
www.drukkerij-amv.nl

periodieken/kerkbladen
huisstijlontwerp
familiedrukwerk
nieuwsbrieven
brochures
folders
vormgeving
drukwerk (offset)
plots
bouwtekeningen 
digitaal drukwerk (printen)

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
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Commissie evangelisatie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. W. Pieters
  Garderen  |  Tel. (0577) 461268
Secretaris J.D. Liefting
  Lunteren  |  Tel. (0318) 61 68 34
  evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl
Leden J. Bayense, Apeldoorn
  P. van Bezooijen, Nieuwland
  Ds. C. Gielen, Middelharnis 
  P.C. Kerkhoff, Nieuwaal 
  G. Redeker, Meeuwen
  T.D.A. Schouten, Tollebeek
  M. Snoek, Soest
Bankrekeningnummer 1414.58.070 t.n.v. evangelisatie 
  Hersteld Hervormde Kerk
  www.evangelisatiehhk.nl In
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gen hebben. Tijdens zo’n gesprek bid je meerdere malen: 
‘Heere, geef me de juiste woorden, want ik kan het niet.’
Ik heb ook nog een gesprek met een man van middelba-
re leeftijd, naar eigen  zeggen is hij een christen. Sinds hij 
zijn vader aan kanker verloren heeft, heeft hij geen be-
hoefte aan Bijbellezen en voelt hij zich meer bemoedigd 
door muziek. Zo luister je naar de pijn van een ander en 
probeer je te laten zien dat de Heere Zijn Woord juist ge-

geven heeft om ons te onderwijzen en te bemoedigen.
De dag wordt besloten met dankzegging, voor de men-
sen die we mochten bereiken met het Woord, en gebed 
om de zegen van de Heere daarover.

Moet je geschikt zijn om dit werk te doen? Stel je be-
schikbaar voor de Heere en Hij zal je leiden. 

Aansluitend kreeg dhr. J Bayense als lid van de landelijke 
commissie evangelisatie het woord. Hij vertelde veel over 
het evangeliseren en de noodzaak hiervan. Op grond van 
de kerkorde is dit niet alleen de taak van de evangelisa-
tiecommissie, maar van heel de gemeente. Hij vertelde 
ook over het evangelisatiewerk in Kerkrade. De Heere 
werkt zichtbaar, onder kinderen, jongeren en ouderen. 
Als wij zaaien, zal de Heere Zelf voor de wasdom zorgen. 

Zo ontvingen we veel praktische informatie, maar wer-
den we ook bewust gemaakt van de noodzaak van 
evangelisatiewerk. We moeten steeds opnieuw beseffen 
dat ook onze naaste de belangrijkste Boodschap moet 
horen. Als we zelf de band met Christus mogen kennen, 
zullen we toch ook het verlangen kennen om anderen 
voor Christus te winnen?

Ook in het komende winterseizoen kunt u altijd een beroep 
doen op de landelijke commissie evangelisatie om op een 
gemeenteavond voorlichting of toerusting te geven over 
evangelisatie.

Werkgroep voorlichting, commissie evangelisatie

Afgelopen winterseizoen was er een gemeenteavond in 
Putten die in het teken stond van het plaatselijke evan-
gelisatiewerk. Wij mochten daar ook aanwezig zijn. 

Op deze avond heeft de evangelisatieouderling en 
voorzitter van de plaatselijke evangelisatiecommissie, 
dhr. Th. Reijnders, ons iets laten zien over het werk van 
de commissie. Hij gaf een presentatie over de volgende 
projecten:
•	 Ouderenproject:	ouderen	worden	tijdens	ouderencon-

tactmiddagen bewust gemaakt van de noodzaak tot 
evangelisatie onder leeftijdgenoten.

•	 Jongerenproject:	er	wordt	aandacht	besteed	aan	rand-	
en buitenkerkelijke jongeren. Door contact met hen te 
leggen en een band op te bouwen, wordt geprobeerd 
ze bij het kerkelijke leven te betrekken.

•	 Drielandenproject:	de	kinderbijbelclub	‘Kom	aan	
Boord’ wordt in de nieuwe woonwijk Drielanden te 
Harderwijk gehouden.

•	 Opvang	buitenkerkelijken:	er	wordt	geprobeerd	een	
warme en gastvrije gemeente te zijn door oog te  
hebben voor ‘vreemden’ en onkerkelijken als zij kerk-
diensten bezoeken. 

•	 Website:	op	de	eigen	website	worden	gemeenteleden	
op de hoogte gehouden van het evangelisatiewerk. 
Daarnaast worden buitenstaanders geïnformeerd over 
het gemeenteleven en de Bijbelse boodschap.

•	 Folderwerk	en	deelname	aan	markten:	tijdens	het	
straatwerk worden mensen aangesproken, folders 
uitgedeeld en gesprekken aangegaan. 

Gemeenteavond in Putten 

We moeten steeds opnieuw 
beseffen dat ook onze naaste de 
belangrijkste Boodschap moet 
horen. 
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HERSTELD HERVORMDE MANNENBOND

Mannenbroeders, waar het om gaat in deze wereld en in 
ons eigen leven is: van wie we zijn. Het gaat er niet om 
in de eerste plaats om wie of wat we zijn, maar van wie 
we zijn. Dat is altijd, en voor alles de belangrijkste vraag. 
Zijn we van deze wereld, of zijn we door genade het ei-
gendom van God geworden? Dan wordt ons zoeken een 
hartstochtelijk zoeken: O God, Gij zijt mijn God, ik zoek U 
in de dageraad, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees verlangt 
naar U (Ps. 63:1). Is dat verlangen u niet vreemd? Dan 
wordt u van harte uitgenodigd de plaatselijke mannen-
vereniging te bezoeken. 

Bij het benaderen van de plaatselijke mannenverenigin-
gen om zich aan te sluiten bij de landelijke mannenbond 
werd mij gevraagd: Wat is de meerwaarde van het bo-
venplaatselijke? Het antwoord hierop is kort: ‘De bond 
heeft tot doel: het stimuleren van het onderzoek van 
Gods Woord en aandacht schenken aan ontwikkelingen 
op maatschappelijk en kerkelijk gebied’. In de statuten 

Na een rustperiode komt het vergaderseizoen voor de 
mannenverenigingen weer op gang. Het stemt altijd 
weer tot dankbaarheid als we elkaar op de plaatselijke 
verenigingsavonden in goede gezondheid mogen 
ontmoeten. Maar het gaat dieper. 

van de bond is dit verder uitgewerkt. Impliciet heeft de 
bond zich als doel gesteld: het bevorderen en versterken 
van de kerkelijke eenheid. En wel een kerk, die beant-
woordt aan de kenmerken van de Kerk, zoals Artikel 29 
van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis die belijdt: reine 
prediking van ’t Woord; reine bediening van de Sacra-
menten; de kerkelijke tucht om de zonden te bestraffen. 
Wij zijn er ons van bewust dat dit niet in onze hand ligt, 
maar in Gods hand. 

De Nederlandse Geloofsbelijdenis is tot bevordering van 
de eenheid en de eendracht van de zichtbare kerk. Het 
is de uitdrukking van het ware geloof en de geloofsleer, 
op grond van Gods Woord. Dat Woord geloven wij on-
voorwaardelijk, omdat God van de hemel dat Woord in 
onze harten schrijft en met Zijn Geest getuigt dat deze 
geschriften van God zijn. Dit vraagt een voortdurende 
reformatie van de Hersteld Hervormde Kerk en een 
voortdurend bidden om de stille doch krachtige werking 

Waar gaat het 
om in deze 
wereld en ons 
eigen leven?
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van de Heilige Geest. Wanneer we de werking van de 
Heilige Geest missen hebben we geen reformatie, maar 
een reorganisatie. 

Op D.V. 27 oktober worden daarom in de Bethelkerk te 
Lunteren op de landelijke toogdag 2012 van de Hersteld 
Hervormde Mannenbond twee lezingen gehouden.  
Respectievelijk spreken ’s morgens en ’s middags:  
dr. P. Korteweg van Oud-Beijerland over: de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis, en Prof. dr. W.J. op ’t Hof van Urk over: 
de Nadere Reformatie nu! De lezingen worden kort door 
beide inleiders toegelicht.

Guido de Brès, de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
(Dr. P. Korteweg)
De lezing is geconcentreerd op één geschrift van Guido 
de Brès, te weten de Nederlandse Geloofsbelijdenis uit 
1561. Guido de Brès leefde van 1522 tot 1567. Zijn be-
kendste geschrift is de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 
Vorig jaar was het een jubileumjaar. Toen was het 450 
jaar geleden dat dit belijdenisgeschrift verscheen.

Met de publicatie van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
komen de hervormden in deze tijd tot klaarheid van be-
lijden, in het verstaan van Gods Woord. Bovendien wordt 
rekenschap gegeven waarom men Rome én de leer van 
de wederdopers afwijst.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis is niet gemaakt door 
mensen op hun studeerkamers, door geleerden, maar 
ademt de strijd van het geloof. Toen Guido de Brès na-
melijk in 1559 in Tournai aankwam, om daar zijn werk 
te doen, was de situatie daar bedreigend voor de pro-
testanten. De geloofsvervolgingen waren in volle gang. 
De rooms-katholieke kerk liet op allerlei mogelijke ma-
nieren haar gezag gelden. De protestanten antwoord-
den met openbaar psalmgezang. De Brès verzette zich 
daartegen. Dat spoorde hem aan om de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis te schrijven. In de nacht van 1 op 2 
november werd het boekje over de poort van het kas-
teel in Tournai geworpen. Het was De Brès’ manier om 
de overheid duidelijk te maken wat de gereformeerden 
geloofden. De Nederlandse Geloofsbelijdenis is nog altijd 
actueel. Het getuigenis van De Brès was niet alleen nodig 
om de waarheid te verdedigen en te verbreiden, maar 
het zou bij de gelovigen ook leiden tot versterking van 
de onderlinge verbondenheid. De Brès heeft met de Ne-
derlandse Geloofsbelijdenis de kerk mogen dienen. Zij is 
de confessie van de Nederlanden geworden, een formu-
lier van enigheid.

Nadere Reformatie nu! (Prof. dr. W.J. op ’t Hof )
Wij kennen allen de befaamde spreuk ‘De Gereformeerde 
Kerk moet steeds gereformeerd worden!’ Maar leeft die 
uitspraak ook in ons? Lijden wij onder de vele ongestal-
ten van de kerk in het algemeen en van de HHK in het 
bijzonder? Het is te vrezen dat de grote massa van niet 

alleen de kerkgangers, maar ook de ambtsdragers en de 
predikanten zich al dan niet klagend bij de status quo 
neerlegt. Wie lacht er dan in zijn vuist? De duivel! Het is 
hoog tijd voor een nadere reformatie. Maar hoe? 

In het verre verleden heeft de Heere mannen verwekt die 
de hand aan de ploeg van de hervorming der ongestalten 
sloegen. Wij duiden hen aan met de naam van de vroom-
heidsbeweging der Nadere Reformatie. In dit kader heb-
ben zij concrete reformatieprogramma’s geschreven. Zij 
hebben ons zo een voorbeeld nagelaten, maar wie neemt 
het ter harte? Volgens hen behoorden de predikanten 
het voortouw te nemen en dienden de kerkenraden te 
volgen. Zo’n reformatie moet beginnen bij het belijdenis 
afleggen. Dit is niet zozeer lid worden van de kerk, nog 
minder je Doop voor je eigen rekening nemen, maar het 
ja-woord van de geestelijke huwelijksvoltrekking. Van-
daar ook dat het belijdenis doen tot in de negentiende 
eeuw algemeen beschouwd werd als de toegang tot het 
Avondmaal. Nadere Reformatie nu impliceert een nieuwe, 
Bijbelse visie op en praktijk van het afleggen van geloofs-
belijdenis. De gevolgen hiervan zullen heilzaam zijn voor 
de ambten en dit zal weer ten goede van de gemeente en 
de bovenplaatselijke kerk komen. Natuurlijk zijn er veel 
meer zaken te noemen, maar hier dient het te beginnen, 
want als het begin niet geestelijk is, blijft er alleen maar 
godsdienstige en vrome vleselijkheid over.

Van harte wordt een ieder (man en vrouw) uitgenodigd 
de Toogdag op zaterdag 27 oktober in de Bethelkerk te 
Lunteren, te bezoeken. De jaarvergadering van de Man-
nenbond begint om 9.30 uur en de inhoudelijke lezingen 
om 11.00 uur. De beoogde eindtijd is 16.00 uur. Voor al 
onze voornemens geldt: Indien de Heere wil, en wij leven 
zullen, zo zullen wij dit of dat doen.

Mannenbroeders, bezoekt uw plaatselijke verenigings-
avonden trouw. ‘Dat het boek dezer wet niet wijke van 
uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij 
waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is; 
want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken en 
alsdan zult gij verstandelijk handelen’ (Jozua 1:8).

De secretaris

Hersteld Hervormde Mannenbond (HHM)

Voorzitter J.C. den Toom, Oldebroek
 Tel. (0525) 71 20 72
Secretaris K. van den Herik, Opheusden
 Tel. (0488) 44 27 49
 mannenbond@hersteldhervormdekerk.nl
Algemeen adjunct E. Muis, Putten
Penningmeester D. van de Graaf, Streefkerk
Leden: A.J. Doorn, Nieuwe-Tonge
 W.M.J. Muije, Veenendaal
 J. Smit, Rijssen
 J.D. van Vugt, Wijk en Aalburg
 
Bankrekeningnummer 1191.47.181 t.n.v. Hersteld Hervormde
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Van de redactie
Voor alle data geldt: Deo Volente.

We mogen terugkijken op een goed verlopen 3e Huis-
houdelijke Vergadering! In deze bijdrage vindt u onder 
andere een verslag daarvan en een interview met me-
vrouw De Leeuw uit Woudenberg. 
Inmiddels is het seizoen op de meeste verenigingen 
weer begonnen. We vragen nog even uw aandacht voor 
ons Bijbelstudieboekje over het leven van Abraham. Het 
is een mooi, leerzaam boekje met diverse afbeeldingen 
geworden. Bijna alle verenigingen hebben dit boekje  
al besteld. Dat is nog steeds mogelijk. Van harte aanbe-
volen! 

Huishoudelijke 
Vergadering 
2012

Seizoen 2012-2013

Hersteld Hervormde Vrouwenbond

hersteld hervormde vrouwenbond

HHK008-BPP.indd   1 12-01-10   16:55

Dat onze bede, in dit nieuwe seizoen, persoonlijk en op 
de verenigingen mag zijn: 

HEER’, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest, bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt;
Leid mij in Uw waarheid; leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o Heer’!
‘k Blijf U al den dag verwachten.

A. Rijken-Ubak
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VERSLAG VAN DE HUISHOUDELIJKE VERGADERING 
VAN DE HERSTELD HERVORMDE VROUWENBOND, 
GEHOUDEN OP DINSDAG 24 APRIL 2012, IN HET 
DIACONAAL CENTRUM VAN DE BETHELKERK TE 
LUNTEREN. (1506-1580)
We beginnen deze 3e Huishoudelijke Vergadering  
met het zingen van Ps. 105:1 en 4 waarna de presidente 
mw. N. Schalkoort-Zijderveld alle aanwezigen met  
een hartelijk welkom begroet. In het bijzonder  
ds. A.J. Schalkoort die deze dag de inleiding over Abram 
en Hagar zal houden. 
De Schriftlezing is Gen. 16:1-16. Ds. Schalkoort gaat ons 
voor in gebed.
De secretaresse mw. C.B. Hovestad-Stoffer leest de no-
tulen van de vorige Huishoudelijke Vergadering en het 
jaarverslag van 2011. 
Het landelijk bestuur heeft negen keer vergaderd in het 
kerkelijk bureau in Veenendaal. 
Op 31 december 2011 zijn er 74 aangesloten verenigin-
gen met in totaal 2452 leden. Er zijn twee verenigingen 
uit Vriezenveen samengevoegd. Hetzelfde geldt voor 
twee verenigingen uit Gameren. Maar er zijn ook twee 
nieuwe verenigingen opgericht en bij de Bond aange-
sloten. Dat zijn ‘Salome’ uit Kralingseveer en ‘Tryfena’ uit 
Giessendam-Neder-Hardinxveld en Sliedrecht. Dankbaar 
zijn we voor de liefde en de kracht, die de Heere ons 
steeds weer schenkt om als landelijk bestuur, samen met 
de adviseuses, de belangen van de landelijke Bond en de 
verenigingen te mogen behartigen.

De penningmeesteresse mw. E.M. Melaard-Keijzer leest 
het financiële verslag van het jaar 2011 en geeft een toe-
lichting op de verschillende posten van het afgelopen jaar 
en de begroting voor het jaar 2012. Onze financiën laten 
een gezond beeld zien. En ook voor het jaar 2012 mogen 
we een sluitende begroting aan de leden voorleggen. 
De kascontrolecommissie bestaande uit de dames  
J. Beeke-Groenendijk en J. Kievit-de Visser, hebben alles  
in goede orde bevonden en hebben geen op-/aanmerkin-
gen. Mw. Beeke is aftredend en in haar plaats wordt  
mw. J. Alderliesten-Boden benoemd.   
Mw. Schalkoort bedankt de secretaresse en de penning-
meesteresse voor hun verslagen en de kascommissie voor 
hun controlerende taak. 
Er wordt nu gelegenheid gegeven om vragen te stellen 
over de jaarverslagen en het financiële verslag en andere 
zaken betreffende de Vrouwenbond. Verschillende aan-
wezigen maken hier gebruik van.

Na dit huishoudelijke gedeelte krijgt ds. Schalkoort de 
gelegenheid om zijn inleiding te houden over Abram en 
Hagar.
Ds. Schalkoort verdeelt deze Bijbelstudie in drie stukken: 
vluchteling, vondeling en bekeerling. 
Abram wordt uit Ur der Chaldeeën geroepen naar het 
land Kanaän. De Heere belooft dat hij een talrijk nage-
slacht zal ontvangen. Maar zijn vrouw Saraï is al op leef-
tijd gekomen en er is nog geen kind geboren. Daarom 
grijpen ze zelf in. Ze kunnen niet wachten op de vervul-
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ling van Gods belofte en Hagar wordt door Saraï aan 
Abram gegeven. Ismaël wordt geboren en dat geeft veel 
ruzie in de tent van Abram. Op eigen wegen rust geen 
zegen, dat zien we ook hier. Hagar vlucht, maar wordt 
door de Engel opgezocht. De Engel noemt Hagar de 
dienstmaagd van Saraï. Ze moet de plaats innemen die 
de Heere haar gegeven heeft. Wij moeten ook die plaats 
innemen, anders gaat het verkeerd. 
De Engel vraagt aan Hagar: ‘Vanwaar komt gij en waar 
zult gij heengaan?’ Ook voor ons een belangrijke vraag. 
Wij komen vanouds uit het paradijs, maar zijn door de 
zondeval buiten het paradijs geraakt. En waar gaan we 
heen? Er zijn maar twee wegen. 
Na deze duidelijke inleiding zingen we Ps. 143:8 en 10. 
De 2e presidente mw. A. Rijken-Ubak laat ons, door mid-
del van een powerpoint-presentatie, iets zien over Ma-
lawi en de moeilijke omstandigheden van de vrouwen 
in dat land. We mogen met het project ‘Chifundo’ een 
steentje bijdragen aan scholing voor deze vrouwen en 
voeding voor hun kinderen. 
Ds. Schalkoort sluit de morgenvergadering af met dank-
gebed en vraagt een zegen voor de maaltijd.

Na een gezellige pauze met onderlinge ontmoeting  
beginnen we de middagvergadering met het zingen van 
Ps. 105:2, 3 en 5. 
Ds. Schalkoort leest Hebr. 11:8-16, dankt de Heere voor 
de maaltijd en vraagt een zegen voor de middagverga-
dering. De vragen van de Bijbelstudie worden eerst in 
groepjes besproken. 

Daarna volgt, onder leiding van ds. Schalkoort, een ple-
naire bespreking. De Bijbelstudie was een goede en leer-
zame voorbereiding voor het komende seizoen. 
Mw. Schalkoort dankt haar man voor zijn aanwezigheid 
en inleiding en wenst hem Gods zegen bij al zijn werk-
zaamheden in de gemeente van Lunteren. Ook de koster 
en zijn vrouw worden hartelijk bedankt voor hun goede 
zorgen op deze dag.
‘Laten wij zo toegerust met het Woord van de Heere in 
ons hart naar huis gaan. Biddend om de leiding van de 
Heilige Geest op onze vereniging en in ons persoonlijk 
leven.
Laat het werk van de Vrouwenbond steeds een plaats 
mogen hebben in uw gebeden.
We hopen u allen weer te ontmoeten op onze Bondsdag 
4 oktober.’ 
Na het zingen van Ps. 105:22 en 24 sluit ds. Schalkoort 
deze 3e Huishoudelijke Vergadering met dankgebed.

C.B. Hovestad-Stoffer

Van de bestuurstafel
Na de rustperiode van de zomer gaat het verenigingssei-
zoen weer beginnen. Maar zelf kunnen wij niet beginnen. 
Daarom hebben we de leiding van de Heilige Geest nodig 
op alle bijeenkomsten van de vrouwenverenigingen.

Gods Woord onderzoeken is het belangrijkste doel op 
onze ochtenden/avonden. Het nieuwe Bijbelstudieboekje 
dat pas verschenen is, gaat over het leven van Abraham. 
Het is belangrijk dat wij ons verdiepen in het leven van de 
geloofshelden.

Het is ook heel fijn om elkaar op 4 oktober weer te ont-
moeten op de jaarlijkse Bondsdag. Het onderwerp is 
‘Geloofsgehoorzaamheid en Geloofszekerheid’. De spre-
kers zijn ds. L.W.Ch. Ruijgrok en ds. A.A.F. van de Weg. 
Het onderwerp sluit aan bij ons Bijbelstudieboekje over 
Abraham en bij Hebreeën 11. Daarnaast wordt ons zen-
dingsproject ‘Chifundo’ afgesloten. We hopen op een ge-
zegende Bondsdag.

De landelijke Toerustingsdagen, bestemd voor alle le-
den, zijn 13 november in Ridderkerk en 20 november in 
Elspeet. De spreker is ds. R. van de Kamp. Het onderwerp 
is ‘De macht van de moderne media’. Een onderwerp dat 
zeker onze aandacht verdient als we denken aan de geva-
ren daarvan die onze jeugd bedreigen.

We hopen u, zo de Heere het geeft, te ontmoeten op de 
Bondsdag en de Toerustingsdagen.

Een gezegend winterseizoen toegewenst.

N. Schalkoort-Zijderveld
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Uit de verenigingen
Onderstaand een vraaggesprek met mw. A. de Leeuw-
van Hell, presidente van de ‘Vrouwen Bijbelstudiekring’  
te Woudenberg.

U heeft lang in het buitenland gewoond. Kunt of wilt u iets 
vertellen over het kerkelijk leven onder vrouwen daar?
In mijn studententijd heb ik mijn eerste Bijbelstudie 
gevolgd in Pretoria in een ziekenhuis in een zwart thuis-
land. Later, na mijn huwelijk, heb ik in Canada de eerste 
vrouwen Bijbelstudiekring bijgewoond. Dit was een 
eerste, heel bijzondere ervaring en zo kwam de eerste 
liefde voor het verenigingswerk. Na onze verhuizing naar 
Engeland nam ik mij voor zelf serieus Bijbelstudie te blij-
ven doen. Maar wanneer je alleen bent valt het niet mee 
je steeds opnieuw hiervoor te motiveren. In 1989 zijn wij 
naar Nederland gekomen.
Hoe bent u na uw terugkeer bij het verenigingswerk betrok-
ken? 
Begin jaren negentig werd er in Woudenberg een jonge 
vrouwen Bijbelstudiekring opgericht. Na enige tijd werd 
ik gekozen als tweede presidente. De eerste en tweede 

presidente leidden om de beurt de avonden. Dat geeft 
ook voor jezelf een stukje ontspanning, wanneer je niet 
elke verenigingsavond in zijn geheel behoeft te leiden. 

Voor onze zieken
SCHADUW…

Wat is het heerlijk om op een hete zomerdag even in de 
schaduw uit te rusten. In Israël is de schaduw van grote 
betekenis. Denk aan het zitten onder de wijnstok en de 
vijgenboom. 
De schaduw is ook het teken van geborgenheid.  
Psalm 17 zegt: ‘Verberg mij onder de schaduw Uwer 
vleugelen’. In de kleine kamer van het grote ziekenhuis 
heerste een serene rust. Wat zou de toekomst brengen 
voor onze zieken? Wij wisten het niet. 
In de achterliggende tijd hadden wij ervaren hoe dicht 
leven en dood bij elkaar liggen. Hoe ons leven van het 
ene op het andere moment totaal kan veranderen. Le-
ven, gezondheid en ziekte komen voort uit Gods hand. 
Hij bepaalt het begin en het eind van ons leven. Dit belij-
den we volmondig! Maar beleven we het ook zo?
Psalm 121 zegt: ‘De HEERE is uw bewaarder, de HEERE is 

uw Schaduw aan uw rechterhand’. De HEERE, de trouwe 
God van het verbond, wil voor Zijn volk een schaduw 
zijn!
We letten vaak helemaal niet op onze schaduw. Toch 
gaat zij met ons mee. Soms voor, dan weer achter of op-
zij. De Heere gebruikt dit beeld om ons er op te wijzen 
dat Hij als een schaduw met ons meegaat. Op al onze 
wegen! In deze Psalm wordt er nog apart bij gezegd: ‘de 
HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand’. Waarom juist 
die rechterhand?
De rechterhand heeft in de Bijbel vaak een bijzondere 
betekenis. Deze wijst op kracht en sterkte.
Met de rechterhand droeg men het zwaard ter bescher-
ming tegen de vijand. Zo beschermt en bewaart de 
Heere met Zijn schaduw al degenen die tot Hem de toe-
vlucht nemen en bij Hem schuilen. De Bewaarder Israëls 
zal niet slapen of sluimeren. ‘De HEERE zal u bewaren van 
alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren’. Dat is een wonder 
van genade! De Heere wil ons beschermen en bewaren. 
Niet alleen ons lichaam, maar ook onze ziel! Nu in dit 
leven en  tot in eeuwigheid! 
Betere bescherming is niet mogelijk! Laten we toch bid-
den of de Heere ook onze Bewaarder en Schaduw wil zijn 
en dat wij in Christus geborgen mogen zijn voor tijd en 
eeuwigheid!

Zijn wacht, waarop men hopen mag,  
Zal, daar zij u bedekt,
En u ter schaduw strekt,
De maan bij nacht, de zon bij dag,
In koud’ en gloed vermind’ren,
Opdat zij u niet hind’ren.

E.C. Meuleman-de Jong
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Was er inhoudelijk veel verschil in de bijeenkomsten daar en 
hier en hoe bent u daarmee omgegaan? 
Ja, er waren verschillen. We gebruikten niet dezelfde Bij-
belvertaling. Ik gebruikte bijvoorbeeld als enige de King 
James Bijbel, maar daar deden ze niet moeilijk over. Het 
belangrijkste was de gezamenlijke Bijbelstudie, waardoor 
we geestelijk verrijkt werden. Je was er ook thuis mee 
bezig om de volgende Bijbelstudie voor te bereiden. Je 
voelde dat God Zijn zegen hieraan verbond, want als wij 
Gods Woord openen, geef je Hem de gelegenheid om tot 
ons te spreken. Als wij bereid zijn stil naar Zijn Woord te 
luisteren, vallen verschillen weg.
Wat is voor u het belangrijkste doel van de vrouwenvereni-
gingen? 
De ontmoeting met andere vrouwen is belangrijk en het 
oog hebben en zorg dragen voor elkaar ook. Het hoofd-
doel echter is, dat we van God leren en opgebouwd wor-
den in het geloof. 
Wilt u iets over uw visuele handicap vertellen en wat dat be-
tekent voor uw gehele leven en het actief kerkelijk meeleven, 
o.a. voor het leiding geven aan verenigingen enz.?
Toen de totale blindheid steeds dichterbij kwam, was ik 
soms wanhopig over de vraag, hoe het nu verder moet 
met het verzorgen van mijn gezin en het leidinggeven 
aan verenigingen. Toen heeft de Heere mij geleerd wat 
het nu werkelijk betekent om stil naar Hem te luisteren 

en te verstaan waarom deze moeilijke weg nodig was. Ik 
greep maar meteen naar een Bijbelverklaring. Ik moest 
het echter allemaal uit handen geven en in Zijn hand 
leggen. Mijn gezin groeide met mijn handicap mee. Niva, 
de geleidehond, kwam. Zij geeft mij een grote mate van 
zelfstandigheid. 
Wat het leiden van de vrouwenvereniging betreft, ook 
dat kon en mocht ik blijven doen. Dat heeft ook weer te 
maken met het openen van Gods Woord en het lezen en 
herlezen daarvan en het stil naar Hem luisteren. Ik kon 
geen gebruik meer maken van enig naslagwerk, maar 
juist dan wil de Heilige Geest komen om mij te leren wat 
Hij in het betreffende Bijbelgedeelte te zeggen heeft. 
Gods trouw is oneindig!
Met mijn geleidehond ga ik naar de kerk. Mijn Bijbel kan 
niet meer mee. Onze predikant geeft mij de te zingen 
Psalmen door, dan kan ik deze in braille meenemen. 
‘De les die de Heere mij gegeven heeft: ‘Stil naar Hem te 
luisteren’ wordt ook tijdens de kerkdienst in praktijk ge-
bracht. God geeft winst uit verlies.
Heeft u hieraan nog iets toe te voegen?
Ik heb geleerd dat het goed is diep afhankelijk van God 
te zijn. Dat is veruit het beste.

W.C. Franken-van Daatselaar en M.L. Slot-Boot

hier kan 
ik wonen. 
juist omdat er 
structuur en 
regels zijn.

eleos beschermd wonen voor jongeren

Voor jongeren (12-21 jaar) met 
een IQ van 80 en hoger die 
een psychiatrisch probleem 
hebben, zoals een autisme-
spectrumstoornis. Kijk op 
eleos.nl of bel 088-892 02 50.

woonvormen, met een herkenbaar christelijk signatuur, 
in ede, krimpen aan den ijssel en wezep.

a d v e r t e n t i e

 Drukkerij Verloop
Ohmweg 31
2952 BD Alblasserdam
 T   078 691 28 99  
E   info@verloop.nl  
I  www.verloop.nl

tijdschriften  

boeken 

huisstijldrukwerk 

reclamedrukwerk 

adresseren, 
in folie verpakken 
en postverzenden 
volledig in eigen huis

 

Ook specialist 

in collectebonnen
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4 oktober 
Lunteren: 4e Bondsdag  
Sprekers: ds. L.W.Chr. Ruijgrok en ds. A.A.F. van de Weg  
Onderwerp: Geloofsgehoorzaamheid en 
Geloofszekerheid
Het onderwerp sluit aan bij ons Bijbelstudieboekje over 
Abraham en bij Hebreeën 11

18 oktober
Najaarsvergadering Regio Noord in Nieuwleusen 
Spreker: ds. G. Kater 
Onderwerp: Zelfverloochening

1 november
Ochtendvergadering Regio Noord-Veluwe in Elspeet
Spreker: ds. Joh. Post

13 november
Ridderkerk: Landelijke Toerustingsdag voor alle leden 
Spreker: ds. R. van de Kamp 
Onderwerp: De macht van de moderne media

15 november
Najaarsvergadering Regio Zuid-Oost in Wijk en Aalburg 
Spreker: de heer H. Kloosterman

20 november
Elspeet: Landelijke Toerustingsdag voor alle leden 
Spreker: ds. R. van de Kamp 
Onderwerp: De macht van de moderne media

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten te 
koop! A

ge
nd

a

Uit de regio’s 
Verslag van de regioavond van de classis Midden/Oost 
gehouden op 17 april 2012 te Woudenberg.

De avond begint met het zingen van Ps. 27:1 en 2,  
waarna de presidente mw. J. Stronkhorst een ieder 
hartelijk welkom heet. In het bijzonder ds. J. Joppe uit  
Woudenberg die deze avond voor ons zal spreken over 
‘Eén ding is nodig’. De heer Justin Schregardus bespeelt 
voor ons het orgel. Voor en na de pauze genieten we van 
zijn mooie muziek.
Luk. 10:38-42 wordt gelezen waarna ds. Joppe begint 
met gebed. Daarna houdt hij zijn referaat.  ‘Eén ding is 
nodig’ naar de geschiedenis van Maria en Martha. Hoe 
besteden wij onze tijd? Maken wij ruimte vrij om Gods 
Woord te onderzoeken? Door vaste momenten op de 
dag met het Woord bezig te zijn, biddend om de werking 
van de Heilige Geest?
Na dit boeiende referaat zingen we Ps. 119:1 en 53, ter-
wijl er een collecte gehouden wordt voor het vakantie-
werk onder de gehandicapten.
Na de pauze zingen we Ps. 56:5 en wordt de presentielijst 
voorgelezen. Er waren negen verenigingen aanwezig.
Ds. Joppe beantwoordt een vraag over deze avond en 
heeft zelf nog wat stellingen waar we over doorpraten, 
waarna de presidente iedereen bedankt die aan deze 
avond heeft meegewerkt. Ds. Joppe besluit met dankge-
bed en wenst ons allen wel thuis.

J. Bunt-Kuivenhoven | secretaresse

Kopij voor het volgende blad en voor de website  
kunt u voor 15 oktober 2012 e-mailen naar:  
a.rijken-ubak@solcon.nl.

Bijbelstudieboekje
Ons vierde Bijbelstudieboekje 
voor het verenigingsjaar  
2012-2013 ‘Abraham’ gaat over 
het leven van Abraham.
Diverse predikanten uit de Her-
steld Hervormde Kerk hebben 
hun medewerking verleend.
U kunt het boekje bestellen voor 
€ 5,25 (exclusief verzendkosten) 
bij: a.rijken-ubak@solcon.nl
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a d v e r t e n t i e

N I E U W E  U I T G A V E N

AL ONZE UITGAVEN ZIJN OOK IN UW BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR

Elzenkade 6 - Houten
Postbus 150, 3990 DD Houten

Tel. (030) 637 34 34
Fax (030) 634 66 88

E-mail: boeken@hertog.nl  
www.hertog.nl

DS. J. JOPPE

Biddend belijden
Over belijdenis doen en daarna

Rondom het doen van belijdenis 
kunnen veel vragen leven. In dit 
boek gaat de auteur op al deze 
vragen in.
123 blz. gebonden 33124495

12,90

DS. C. OORSCHOT

Een Toevlucht in het lijden
Een persoonlijk verslag

Bemoedigend boekje voor ieder 
die zich in moeilijke omstandig-

heden bevindt. 
64 blz. gebonden 33124501

11,50

www.kreijkes.nl
Dé Reformatorische reisorganisatie!

De wortel van onze kerken

t 0548-514 188   
Kreijkes Vakantie Idee

Onze Moederkerk in Emden
Samen met de Stichting vrienden van Heidelberg 
en Dordrecht!

M.m.v. Martin Weststrate
en Florian Poepjes

Vraag de speciale folder aan via tel.0548 514 188
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Kerkelijk bureau

Een nieuw studiejaar is begonnen. Duizenden jonge 
mensen zullen, al of niet voor het eerst, gebruikmaken van 
de mogelijkheid om een studie te volgen aan één van de 
universiteiten en hogescholen.

Waarom?
De studententijd is een mooie tijd. Je krijgt als jongere 
de gelegenheid om voor die studie te kiezen die jouw 
belangstelling heeft. Daarbij heb je ook de gelegenheid 
om jezelf breder te ontwikkelen dan alleen de studie van 
je keuze. Je komt immers, al of niet via een studentenver-
eniging, met veel mensen in contact.

De studententijd is ook een moeilijke tijd. Je studeert 
over het algemeen niet meer aan een reformatorisch of 
christelijk instituut. De mensen met wie je in aanraking 
komt, zijn vaak onbekend met het christelijke geloof en 
staan er niet alleen onwennig maar soms ook vijandig te-
genover. Ook de leerstof in colleges en boeken staat vaak 
haaks op wat je van thuis en de kerk uit meegekregen 
hebt. Zelf heb je bij het volwassen worden ook tal van 
vragen rond de Bijbel en het geloof. Daar komt nog bij 
dat het studeren vaak plaatsvindt in een onbekende om-
geving. Universiteiten en hogescholen bevinden zich im-

mers in de grotere steden. Grote kans dat je of dagelijks 
een flinke afstand moet overbruggen of genoodzaakt 
bent op kamers te gaan wonen. Je kunt je in een drukke 
studentenstad dan ook heel eenzaam en verloren voelen.

Het breed moderamen van de synode heeft een com-
missie ingesteld met het oog op de studenten van onze 
kerk. Wat kunnen we als kerk voor hen betekenen? Daar-
bij gaat het om twee dingen. In de eerste plaats willen 
we als kerk voorkomen dat jonge mensen zich verloren 
voelen in een vreemde stad en geen aansluiting bij een 
kerkelijke gemeente kunnen vinden. Daarom zoekt zij 
naar mogelijkheden om studenten met elkaar en met 
leden van de HHK die in de steden wonen of werkzaam 
zijn, in contact te brengen. Daarnaast wil de commissie 
activiteiten ontplooien die erop gericht zijn studenten te 
vormen vanuit de Bijbel en hen te helpen bij het zoeken 
naar antwoorden op de vragen die verbonden zijn met 
het studeren.

Conferentie 
voor 
studerenden
D.V. vrijdag 12 oktober 23



Daarvoor organiseert de commissie een jaarlijkse con-
ferentie voor studerenden. Tijdens die conferentie zal er 
naast vorming ook volop ruimte voor ontmoeting zijn.

Wanneer?
De conferentie zal gehouden worden op D.V. vrijdag 12 
oktober a.s. van 14.00-21.30 uur in de aula van gebouw 
Zèta van het Driestar College, Bleulandweg 492 te Gou-
da. Deze locatie ligt op loopafstand van het NS-station.

Voor wie?
De conferentie is bedoeld voor alle studenten aan uni-
versiteiten en hogescholen die zich willen verdiepen in 
de vragen op het raakvlak van geloof en wetenschap en 
die graag in contact komen met leeftijdgenoten uit de 
kerk. Zowel eerstejaars als ook ouderejaars studenten 
worden verwacht. Daarnaast zijn ook zij die in onderwijs 
en onderzoek werkzaam zijn aan een universiteit of ho-
geschool, van harte welkom.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur:  inloop met koffie/thee/fris
14.30 uur:  opening en meditatie door dr. W. van Vlastuin
15.15 uur:  lezing door ds. K. ten Klooster, De relevantie 

van het gereformeerde belijden vandaag
 (‘Schrift en belijdenis’ is een gevleugelde 

uitdrukking. Is die nog ter zake? Het Nieuwe 
Testament is er niet onduidelijk over dat het 
in het christelijk geloof gaat om de gezonde 
leer. Aan de hand van teksten willen we laten 
zien hoezeer in de gereformeerde confessie 
die leer helder is samengevat en hoe relevant 
die is, ook AD 2012.)

16.15 uur:  verwerking van de lezing door groeps- 
bespreking

17.30 uur:  maaltijd

19.00 uur:  lezing door drs. F.A. van Hartingsveldt,  
Dienstbaar aan zelfontplooiing of ontplooiing 
van dienstbaarheid?

 (De lezing bestaat uit twee delen. Eerst wordt 
ingegaan op het huidige denken over zelfont-
plooiing en wordt een schets gegeven van 
de grenzen en mogelijkheden van dit begrip. 
Daarna wordt dit in verband gebracht met 
onze eigen positie als christelijke minder-
heid in deze wereld. Is er wel plaats voor de 
waarde van ‘dienstbaarheid’, waartoe de Bijbel 
ons oproept? Aan de hand van Bijbelgedeel-
ten gaan we na hoe een door God geroepen 
minderheid dienstbaar kan zijn.)

20.00 uur:  pauze
20.30 uur:  forumbespreking
21.15 uur:  terugblik op de dag, verkenning naar  

mogelijke vervolgstappen
21.30 uur:  sluiting door ds. W. Pieters

Aanmelding
In verband met de catering wordt aanmelding vooraf 
zeer op prijs gesteld. Je kunt je aanmelden door het  
sturen van een e-mail naar het kerkelijk bureau:  
bureau@hersteldhervormdekerk.nl
Graag adres en woonplaats, studierichting, naam 
universiteit/hogeschool waaraan verbonden en  
positie (student, aio of medewerker) aangeven.

Ten slotte
Voor verdere inlichtingen over de conferentie kan con-
tact opgenomen worden met dhr. W. de Kloe, per tele-
foon: 0348-502352 of per e-mail: Klo@driestarcollege.nl

Aan het deelnemen aan de conferentie zijn geen kosten 
verbonden.

Het zal de oplettende bezoeker van de website www.
hersteldhervormdekerk.nl niet ontgaan zijn dat de 
rubriek ‘Kerkdiensten’ een wijziging heeft ondergaan.

Per 3 juli 2012 is namelijk de nieuwe webapplicatie 
‘Voorgaan’ in gebruik genomen. ‘Voorgaan’ kan ge-
bruikt worden voor het registreren, beheren en pre-
senteren van de preekbeurten. 

Nieuwe webapplicatie ‘Voorgaan’ voor het maken en 
beheren van preekbeurtafspraken   Eenvoudig, efficiënt en online

Ook het preekbeurtenbureau participeert in dit 
nieuwe systeem. Door deze samenwerking kunnen 
bezoekers van de website beschikken over alle up-to-
date informatie met betrekking tot de preekbeurten 
in de Hersteld Hervormde Kerk. De startpagina is voor 
iedereen, er kan geselecteerd worden voorganger, 
locatie en tijdsperiode.
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Daarnaast is er een afgesloten deel. Hierin hebben 
preekregelaars en voorgangers toegang met de mo-
gelijkheid om met behulp van de applicatie op een 
efficiënte wijze preekbeurtafspraken te maken en te 
beheren. De ‘oude’ wijze waarop preekafspraken (tele-
fonisch, e-mail, etc.) werden gemaakt blijft mogelijk, 
maar kunnen door de nieuwe webapplicatie worden 
overgenomen.
Het voordeel van de nieuwe applicatie is dat preek-
beurten digitaal worden aangevraagd en vastgelegd. 
De communicatie tussen de voorganger en preek-
regelaar verloopt via de applicatie en kan daardoor 
gevoerd worden op het moment dat dit het beste 
uitkomt. Op deze manier is het minder belastend en 
het werkt efficiënter.

Enkele functionaliteiten en voordelen voor de preek-
regelaars zijn:
•	 Het	aanvragen,	inplannen	en	beheren	van	preek-

beurten.
•	 Er	is	een	overzichtelijk	preekbeurtenrooster	beschik-

baar.
•	 U	krijgt	snel	inzicht	over	de	beschikbaarheid	van	de	

voorgangers.
•	 U	heeft	de	mogelijkheid	om	kosters	en	organisten	

toe te voegen, voor o.a. het doorsturen van de  
liturgie.

•	 De	data	worden	centraal	opgeslagen	 
(en geback-upt).

•	 Dubbele	afspraken	worden	voorkomen.
•	 De	informatie	is	altijd	up-to-date.
•	 De	webapplicatie	is	overal	toegankelijk	waar	een	

goed werkende internetverbinding beschikbaar is.

Enkele functionaliteiten voor de voorgangers zijn:
•	 Gemaakte	afspraken	worden	vastgelegd.
•	 Er	is	een	mogelijkheid	om	vastgelegde	preekafspra-

ken te wijzigen.
•	 Er	is	een	mogelijkheid	om	ook	preekbeurten	voor	de	

eigen gemeente te regelen.
•	 U	kunt	uw	eigen	preekrooster	met	het	preekrooster	

van een gemeente vergelijken. Op deze manier heeft 
u snel een overzicht waar open beurten zijn in beide 
agenda’s en worden dubbele afspraken voorkomen.

•	 U	kunt	data,	tijden	of	perioden	aangeven	wanneer	u	
niet beschikbaar bent (vakantie etc.

•	 Ontvangen	preekverzoeken	kunt	u	doornemen	op	
het door uzelf uitgekozen tijdstip en deze accepte-
ren of afwijzen.

•	 De	liturgie	voor	de	a.s.	preekbeurt	kunt	u	online	in-
voeren en doorsturen.

•	 De	gereden	afstand	naar	de	desbetreffende	ge-
meente kunt u insturen waarna deze vanuit de ap-
plicatie wordt doorgestuurd naar de betreffende 
gemeente.

•	 U	heeft	een	overzicht	van	preekbeurtdeclaraties.

Verder kan teruggekeken worden in de historie van 
de preekbeurten en diensten en kunnen diverse 
overzichten geraadpleegd en geprint worden. Omdat 
de webapplicatie gekoppeld is aan de administratie 
van het kerkelijk bureau zijn de contactgegevens van 
preekregelaars en voorgangers altijd up-to-date.

Voor het gebruik van de applicatie is aanmelding en 
registratie door de preekregelaars en voorgangers 
vooraf noodzakelijk. De applicatie kan benaderd 
worden via de hoofdpagina van de website www.
hersteldhervormdekerk.nl - rubriek ‘Kerkdiensten’. Door 
deze optie aan te klikken wordt de applicatie gestart. 
Klik vervolgens op ‘Registreer’ (in de dikke donkere 
balk meer boven aan de pagina) Vul uw e-mailadres 
in zoals dat bekend is bij het kerkelijke bureau. Vul 
op de volgende pagina de ontbrekende gegevens 
in (voor zover dat wenselijk is voor u). Geef ook een 
password op dat u wilt gebruiken om in te loggen in 
de applicatie en bevestig daarna alle informatie. Zo-
dra dat is gebeurd, kan de loginaccount geactiveerd 
worden en is de nieuwe webapplicatie toegankelijk. 
Uw e-mailadres is dus tegelijk uw logincode voor de 
webapplicatie. Na het inloggen is een gebruikersin-
structie te vinden onder het menu ‘Handleiding’. Er 
zijn twee soorten instructies, voor preekregelaars en 
voor voorgangers.

De nieuwe webapplicatie kunt u benaderen via de 
link: www.hersteldhervormdekerk.nl/voorgaan
We hopen dat deze nieuwe applicatie zowel voorgan-
gers en preekregelaars van dienst mag zijn. 

Preekbeurtenbureau HHK
Kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk

Preekregelaars en 
voorgangers kunnen 
zich aanmelden voor 

gebruik.
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  werkend leren

Essenzo   •   Gouda   •   088 2806 010   •   www.essenzo.nu

Bij Essenzo zijn we weer met frisse moed begonnen. 
Deze keer met 4 verschillende opleidingen: Commer-
cieel, administratief, secretarieel en detailhandel. 
Spijt van je huidige opleidingskeuze? Liever in 2 jaar 
je diploma én tegelijk 2 jaar werkervaring opbouwen? 
Overstappen kan nog. Neem contact met ons op.

lerend werken

a d v e r t e n t i e

Wij bieden ook kraamzorg en verpleging & verzorging

“Wat heerlijk dat 
mijn woning op orde is”
Huishoudelijke hulp door medewerkers 
met een reformatorische identiteit, dat is 
een vertrouwd idee. Meer informatie? 
www.rstzorg.nl of bel 0342 - 42 23 24.
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Markus & Markus Stroopwafels bv | Waddinxveen | (0182) 61 88 24

D é  b a k k e r s  v a n  a m b a c h t e l i j k e  s t r o o p w a f e l s

Geld inzamelen voor een goed doel of 
eigen verenigings  kas? Organiseer een 
stroopwafelactie. Met de stroopwafels van 
Markus & Markus natuur lijk! Met onze 
verse stroopwafels zit ieder een gebakken: 
koper, verkoper én penningmeester! 
Informeer naar de mogelijkheden.

De lekkerste manier
om geld in te zamelen

www.stroopwafelbakkerij.nl
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Stroopwafelactie!

mensen tot groei en bloei brengen

wij helpen haar verder
Een cursus of behandeling volgen via internet? 
OptiMent en Eleos hebben zo’n digitaal hulp-
aanbod. Voor preventie en behandeling van 
psychische klachten. Thuis, op jouw moment.

Lees meer op www.optiment.eu of bel 
088-126 30 00.

SNEL EN LAAG-
DREMPELIGE 
HULP BIJ O.A.:

- depressie
-  opvoeden kind 

met AD(H)D 
of ASS

-  ontspannen 
en accepteren

sophie 
krijgt liever 
hulp via 
internet
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hhjo

katern

Jongeren

Agenda
KAVO-dagen

D.V.  6 oktober te Lunteren

D.V. 27 oktober te Oud-Beijerland

Hervomingsavonden

D.V. 20 oktober te Dordrecht

D.V. 20 oktober te Veenendaal

D.V. 31 oktober te Soest

 
Jongerendag 16+

D.V. 17 november te Hoevelaken

Huwelijksconferentie

D.V. 8 december te Noordeloos
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Stel je eens voor dat je een prachtige kleurplaat 
gemaakt hebt. Je maakt de kleurplaat voor een prijs. 
Degene die wint, mag een prijs uitzoeken bij de 
speelgoedwinkel. Nadat je hem hebt opgestuurd, 
wacht je tot je bericht krijgt. En dan, eindelijk, komt 
daar over de post een brief. In de brief staat dat je de 
eerste prijs hebt gewonnen! Wat ben je blij! Nu mag 
je zelf wat uitzoeken! Maar, deze prijs moet je wel 
ophalen bij de speelgoedwinkel. En als bewijs moet je 
dan de brief meenemen. Zo kunnen de mensen zien 
dat de prijs voor jou is. En als je niet naar de winkel 
gaat met de brief, krijg je ook geen cadeau.

Zoals in het voorbeeld, zo is het eigenlijk ook met de 
Doop. Je hebt het vast wel eens gezien in de kerk. Kleine 
kinderen die het water op hun hoofdje krijgen. Dat doet 
de dominee. Het water is een teken van Gods belofte. De 
Heere belooft bij de Doop dat Hij genade zal geven. Be-
loven is iets toezeggen, en dat ook echt doen. Maar daar 
moet je wel om vragen, daar moet je om smeken. Net als 
in het voorbeeld. Als je niet naar de winkel gaat met de 
brief, krijg je ook geen cadeau. 

Dat is bijzonder! De Heere beloofde aan jou al Zijn ver-
geving toen je nog héél klein was! Voor dat jij zelfs kon 
praten of bidden. Toen gaf de Heere al het teken van 
Zijn verbond. Dat verbond komt van God. Wij kunnen 
geen verbond maken, wij breken telkens opnieuw het 
verbond. Maar God zegt: ‘Mijn zoon, mijn dochter, geef 
mij uw hart!’ De Heere vraagt van jou dat je Hem dient. 
Dat is ook bidden om de vervulling van de belofte van de 
Doop. 

Terug naar de kleurplaat. Als je niet naar de Heere gaat 
om te vragen of Hij je hart bekeert, geldt de vervulling 
van de belofte van de Doop niet voor jou. Dat is ver-
schrikkelijk. De belofte van God vraagt om een gelovig 
antwoord. Het antwoord dat God zelf werkt: ‘Ik geloof 
Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp.’ Dat betekent: ik 
geloof wel, maar ik kan het zelf niet. U moet mijn onge-
loof wegnemen, telkens weer.

Gedoopt zijn betekent dat God jouw leven wil hebben. 
Dat is je hart, je handen en alles wat je denkt en doet. 
Dank de Heere maar voor het geven van het teken van 
de Doop.

Zingen: Psalm 134:3

Lezen:  H.C. vr. & antw. 72-74

Vragen:
1. Werden in het Oude Testament ook kinderen  

gedoopt? Wat dan?
2.  Waarom ben jij gedoopt?
3.  Wat wil de Doop zeggen? 
4.  Waarom wordt bij de Doop water gebruikt?
5.  Wat doe jij met jouw Doop? 

Ewald Kloosterman

Verwerking
Vraag eens aan je vader of moeder hoe de 
Doop in het Nieuwe Testament tijdens de 
apostelen gebeurde. Maak daar een tekening 
van...

Een brief
           van God...

-12
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‘Zeg, moet je luisteren!’ Marieke liep na de les snel 
naar haar vriendin toe.‘Ik moet je echt iets vertellen!’ 
Samen zochten ze snel een plekje op het plein. Vlak 
voor ze weer naar de volgende les liepen zei Marieke 
nog snel: ‘Niet doorvertellen hoor! Dit mag alleen jij 
weten!’

Misschien gaat het in jouw vriendschap ook wel zo. Je 
vertelt elkaar dingen die anderen niet mogen weten. 
En je hebt eigenlijk ook een soort afspraak: je 
vertelt die dingen ook niet door. Zo’n afspraak 
wordt ook wel een verbond genoemd. In het 
woordenboek wordt een verbond omschreven als 
een ‘verdrag of een overeenkomst’. Daar heb je dus 
altijd minstens twee mensen voor nodig, want anders 
kun je niets met elkaar afspreken! Heb je zo ook wel 
eens over de Doop nagedacht? De Doop wordt ook een 
verbond genoemd. Toen jij nog heel klein was, nog niet 
eens kon denken, toen wilde de Heere met jou al een 
verbond sluiten. Heb je er wel eens over nagedacht hoe 
bijzonder dat is? Terwijl jij niets kon zeggen, zei de Heere 
tegen jou: Ik wil jouw God zijn! 

In de Bijbel lees je bijvoorbeeld van de stokbewaarder 
dat hij gedoopt werd (Handelingen 16). Via Paulus hoort 
hij meer over de Heere Jezus. De stokbewaarder stelt een 
belangrijke vraag: ‘Wat moet ik doen om zalig te wor-
den?’ Nadat Paulus hem en zijn gezin meer ver-
teld heeft over de Heere Jezus, wordt de stok-
bewaarder samen met zijn gezin gedoopt. Hij 
mocht geloven dat Zijn zonden vergeven zijn. 
En als teken daarvan wordt hij gedoopt. De 
Doop maakt iets zichtbaar. Denk maar aan een 
trouwring. Wie hem draagt is écht getrouwd. Zo 
wil de Heere het in jouw leven graag voor het 
zeggen hebben. Heeft de Heere daarop van jou 
al een antwoord gekregen?!

Hanneke de Kat

-16

De  Doop

Misschien heb je best nog wel vragen over de Doop. Stel ze aan één van je ouders of aan de leiding op de club. Misschien vind je dat moeilijk. Dan kun je ook een boekje over dit onderwerp lezen. Er zijn 
verschillende boekjes over 
de Doop. Eén van die boek-
jes heet ‘Gedoopt’ van ds. 
W. Harinck (serie: ‘thema’s 
voor tieners’). In dit boekje 
wordt uitgelegd wat het 
sacrament van de Hei-
lige Doop nu eigenlijk 
inhoudt en er is vooral 
aandacht voor vragen 
van jongeren in deze 
tijd. 
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a d v e r t e n t i e

Arad

Jeruzalem

Rishon Le Tsion

Haifa

Nahariya
Karmiël

Nazareth

Netanya

Stort uw Gift
voor Messiasbelijdende Joden 
van Nahariya tot Arad 

• Om diaconale steun te geven 

• Om gemeenten te ondersteunen

• Om lectuur te verspreiden

Stort uw gift op rekening 37 78 53 496 (Rabobank) 

of 833 07 97 (ING bank) t.n.v. Stichting Steun 

Messiasbelijdende Joden te Nijkerk

Steun de Messiasbelijdende 
Joden door uw gebeden en gaven!

 www.messiasbelijdendejoden.nl

VESTIGINGEN   ADEE KEUKENS RIJSSEN   ARDI KEUKENS EN SANITAIR SINT-ANNALAND   ARMA KEUKENS EN SANITAIR NUNSPEET   
AVANTI KEUKENS EN SANITAIR KESTEREN   KEUR KEUKENS HAARLEM   PELMA KEUKENS GOES   WEBSITE WWW.DBKEUKENS.NL

Wij bieden meer dan prachtige keukens. Onze 

eigen montageteams monteren de keukens 

zorgvuldig. De afspraken die we maken, zijn 

helder en komen we altijd na. Bovendien zit 

service verlenen in onze genen. Logisch dat 

onze klanten ons waarderen 

met hoge cijfers.

NU SLECHTS 

5295,-
Compleet 
zoals afgebeeld!

Wij bieden meer dan prachtige keukens. Onze 

HOGE SCORE LAGE PRIJZEN!

Direct 
de laagste 
prijs!

Uitsluitend tevreden klanten!
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De Doop: 
             houvast!

‘Het is alsof je aan 
de Doop niets hebt.’ 
Deze stelling werd 
onlangs aan een 
groep jongeren in 
de gemeente voor-
gelegd. De bijzon-
dere uitslag was dat 
alle jongeren aan-
gaven dat ze het hier 
mee eens waren! Wat 
heb je eigenlijk aan 
(met?) je Doop?

Je zult het misschien 
meerdere keren hebben 
meegemaakt dat er een 
kindje werd gedoopt. 

Ik vind het altijd weer een indrukwekkend gezicht. Zo’n 
klein kindje, nog onwetend. In zonde ontvangen. Be-
sprenkeld, soms overgoten, met water. Vuil van zonde, 
maar ook de belofte van de reiniging door het bloed van 
Christus. Zo heb jij dat water ook over je hoofd gekregen 
al vele jaren geleden. Maar ben je er nog wel eens mee 
bezig? Het is namelijk van onschatbare waarde!

Bij de Doop heeft de Heere je bij ‘je naam ge-
noemd’. De naam van de drie-enige 
God is verbonden aan jouw 
naam. Bij de Doop zijn aan 
jou de beloften van God 
verzegeld. Je mag er op te-
rugkomen. Heel treffend heeft 
ds. Ledeboer het verwoord in 
zijn ‘leerboekje voor de kinde-
ren’.  Als de vraag gesteld is of er 
grond is om de Heilige Geest te 
bidden om wedergeboorte, dan 
zegt hij in vraag 43: ‘Hebben wij 
grond daartoe? Ja, in onze Doop.’ 

En zijn we er dan? Nee, want elk verbond heeft twee 
delen. God vraagt een antwoord van onze kant. Het gaat 
dus om de inwilliging van het verbond. Dat we Hem 
gaan gehoorzamen. Dat wil en dat kan je niet. Maar wat 
de Heere eist, dat belooft Hij ook. De Heilige Geest wil de 
doopbeloften gebruiken om te werken in ons hart. 
Of sla je geen acht op je Doop? Leg je de beloften van 
Koning Jezus naast je neer? Niets is erger dan dat!  De 
Heilige Geest wil ons geven wat er ‘in Christus – door  
de Doop’ is toegezegd. Met gevouwen handen, op de 
knieën. Opent uwen mond, eist van mij vrijmoedig.

Misschien heb je ook wel vrienden die  zich lieten 
overdopen? Hun kinderdoop zei hun niets meer. Ze 
meenden zelf te kiezen. De kinderdoop was voor hen 
‘waarde-loos’. Maar vergis je niet: de doop is juist ont-
zettend ‘waarde-vol’. De Heere wil de grootste schat 
geven op aarde: verzoening en vergeving van zon-
den. De Heere is de eerste in jouw leven!
Gedoopt… dat ben je voor het leven! Hoewel: wat 
merk je er nu van? Misschien zegt de Doop je niets 

meer. Is dat teken voor jou al uitgewist. En toch is 
het er nog. Een onuitwisbaar teken van God met 
Zijn belofte van het Evangelie. God schenkt Zijn 
belofte, als een handtekening, op jouw voor-
hoofd. Daar kom je niet zomaar vanaf. 
Maar wat doe jij met je Doop? Leef jij anders 
dan andere jongeren die niet gedoopt zijn? 
Ben jij je Doop al gaan begrijpen? Gaan 
geloven? Nee, de Doop maakt je niet zalig. 
Maar het is een houvast. Kijk maar naar 
Luther. In zijn vertwijfeling en aanvechting 
door de duivel, schreef hij op zijn bureau: 
‘baptizatussum,’ ik ben gedoopt. Dat was 
geen verstandelijke redenering, maar een 
geloofsdaad. Hij werd op de God van 
zijn Doop teruggeworpen. En waar val 
jij op terug?

Gerbrand de Jong | jeugdwerkadviseur

Column
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Uw gedoopte kind
Waarom dopen we onze kinderen? Dit artikel 
is te kort voor een uitgebreid antwoord op die 
vraag. Graag verwijs ik daarvoor naar de vier 
artikelen die ds. K.J. Kaptein reeds heeft geschre-
ven in het landelijk Kerkblad. Lees het op  
www.hhjo.nl/16-27/artikelen/jouw-vragen/
waarom-dopen-wij-kinderen-1
In dit artikel wil ik met u nadenken over de ma-
nier waarop wij onze kinderen bewust maken 
van het feit dat ze gedoopt zijn. Wat dat te ma-
ken heeft met het leven van alle dag. Ik moet me 
beperken en wil twee aspecten aanroeren, die 
wat te maken hebben met de manier waarop wij 
onze kinderen laten kijken naar en denken over 
de Doop. Deze twee aspecten worden genoemd 
aan het einde van de beide gebeden in het 
doopformulier. Ten eerste, wat houdt het ‘kruis-
dragen achter Christus ’ voor ons in? Ten tweede, 
houden we het voor mogelijk dat ons kind een-
maal zonder verschrikken voor God zal kunnen 
verschijnen? Onze visie op deze twee dingen 
bepaalt mede hoe we ons kind onderwijzen over 
de Doop.

Kruisdragen achter Christus
Elk gedoopt kind draagt het eigendomskenmerk 
van de HEERE. Daarmee is het geroepen Hem te 
volgen. Dat zal het pas écht doen, wanneer het 
door het in de Doop beloofde bloed van Christus 
is gereinigd. Maar áls het dan Christus volgt, zal 
het verdrukking ervaren. Immers, dat voorspelde 
de Heere Jezus reeds: ‘Een dienstknecht is niet 
meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd heb-
ben, zij zullen ook u vervolgen’ (Joh. 15)). Aan uw 
kind kunt u duidelijk maken dat een christen ‘in de 
wereld’ verdrukking heeft (Joh 16). Je kunt worden 
uitgelachen als jij voor eten bidt, terwijl anderen 
dat niet doen. Het kan zijn dat je die baan niet 
krijgt, als je op zondag niet wilt werken.  
 
Maar… is met ‘lijden’ en ‘verdrukking’ alles gezegd, 
als het gaat om kruisdragen? Tegen de rijke jonge-
ling zei de Heiland: ‘…kom herwaarts, neem het 
kruis op, en volg Mij.’ Niet ‘je kruis’ of ‘het kruis 
dat Ik je opleg’, maar ‘het kruis’. Natuurlijk geldt 

‘…wij bidden U, bij Uw grondeloze 

barmhartigheid, dat Gij deze kinderen genadiglijk wilt 

aanzien, en door Uw Heiligen Geest Uw Zoon Jezus Chris-

tus inlijven; opdat zij met Hem in Zijn dood begraven 

worden, en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven; 

opdat zij hun kruis, Hem dagelijks navolgende, vro-

lijk dragen mogen, Hem aanhangende met waarachtig 

geloof, vaste hoop en vurige liefde; opdat zij dit leven 

(hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood) 

om Uwentwil getroost, verlaten, en ten laatsten dage 

voor den rechterstoel van Christus, Uw Zoon, zon-

der verschrikken mogen verschijnen, door Hem, 

onzen Heere Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U en 

den Heiligen Geest, één enig God, leeft en regeert in 

eeuwigheid. Amen.’

‘Wij bidden U ook, door Hem Uw lieven Zoon, dat Gij 

deze kinderen met Uw Heiligen Geest altijd wilt re-

geren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed 

worden, en in den Heere Jezus Christus wassen en 

toenemen, opdat zij Uw Vaderlijke goedheid en 

barmhartigheid, die Gij hun en ons allen bewezen 

hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid, 

onder onzen enigen Leraar, Koning en Hogepries-

ter, Jezus Christus, leven, en vromelijk tegen de 

zonde, den duivel en zijn ganse rijk strijden 

en overwinnen mogen, om U, en Uw Zoon Je-

zus Christus, mitsgaders den Heiligen Geest, 

den enigen en waarachtigen God, eeuwiglijk 

te loven en te prijzen. Amen.’

Wordt uw kind
 een kruisdrager?
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ook van deze jongeling, dat – als hij had gehoorzaamd 
– het volgen van Jezus lijden met zich meebracht. Maar 
waarom staat daar ‘neem HET kruis op en volg Mij’? Is 
kruisdragen niet bovenal ‘Christus (in waarde) hoog-
houden’? Dan moet ons leven geen zuchtend leven zijn, 
torsend onder een zware vracht die God ons zou hebben 
opgelegd. De ervaring van een drukkende last kan er 
wel bijkomen, maar vormt niet de kern van kruisdragen! 
Lees maar wat er staat in het eerste gebed: ‘opdat zij 
hun kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen 
mogen, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste 
hoop en vurige liefde’. Het leven met de Heere geeft 
dus vreugde. Het is geen zwaar leven, maar een heerlijk 
leven. Laten onze kinderen maar merken Wie de Heere 
Jezus voor ons is en welke vreugde Hij ons geeft. 

Is kruisdragen dan een vrolijke zaak? Nou, in het kruis-
dragen achter Christus aan ligt wel een onbeschrijfelijke 
en onbegrijpelijke vreugde. Het is belangrijk dat uit te 
leggen en uit te leven. Het is dan ook belangrijk die regel 
uit het ‘gebed ná de Doop’ serieus te nemen, waar wordt 
gebeden dat de gedoopte kinderen mogen ‘leven, en 
vromelijk tegen de zonde, den duivel en zijn ganse rijk 
strijden en overwinnen’. Strijden is onlosmakelijk ver-
bonden met overwinnen. Houden we dat voor mogelijk? 
Nee, niet in eigen kracht. Daarom wordt de Drie-enige 
God telkens in dit gebed genoemd. Die overwinning 
is reeds behaald en mag hier reeds in beginsel worden 
ervaren. De Doop wijst vooruit naar de uiteindelijke over-
winning en de eeuwige heerlijkheid. Het loopt  uit op die 
Grote Dag, waarop we God de Vader en Zijn ‘Zoon Jezus 
Christus, mitsgaders den Heiligen Geest, den enigen en 
waarachtige God, eeuwiglijk loven en prijzen’ zullen. Kent 
u dat verlangen?

God ontmoeten zonder verschrikken
Een tweede vraag die opwelt uit de beide doopformu-
liergebeden, is of wij het voor mogelijk houden, dat onze 
kinderen ‘zonder verschrikken’ voor God zullen kunnen 
staan. Hoe zien we dat voor onszelf? Hoe brengen we 
dat vanuit het doopformulier over op onze kinderen? 
Juist de Doop is daarover van Gods verbondskant zo 
vol beloften! Overwinnen? Ja, juicht Paulus, ‘in Christus 
zijn wij meer dan overwinnaars’! (Romeinen 8:37) Een 
overwinningsleven? Nee, niet zoals dat nogal eens ge-
propageerd wordt. Wij komen de zonde niet te boven, 
maar door Christus is die overwinning werkelijkheid. Ja 
door Zijn werk is er ‘een zonder verschrikken voor God 
komen’. De wereld schuift de gedachte aan de dood en 
de ontmoeting met God ver van zich af. Veel kerkmensen 
doen dat trouwens ook. Lichtzinning of rechtzinnig… 
Maar voeden we onze kinderen op in de geest van deze 
formuliergebeden? We hebben ze, vaak meerdere malen 
per jaar, meegebeden. Denk er nog eens goed bij na, als 
het binnenkort weer gebeurt in uw gemeente. Vraag het 
uzelf af of u dit ook kunt meebidden/meezingen en uw 
kind mag aanbevelen/aanprijzen.
Dat zal wat zijn, als Christus onze door God gedoopte 
kinderen zal toeroepen: ‘Komt, gij gezegenden Mijns 
Vaders, beërft dat Koninkrijk hetwelk u bereid is van de 
grondlegging der wereld.’ En wat zal Hij òns toeroepen?

 
Leo de Kluijver

Ouders

Donateursactie HHJO:  ‘In goede handen!’ Als jongerenorganisatie van de Hersteld Hervormde Kerk staan we op het snijvlak van jeugd en kerk. Wie het jeugd-werk dient, dient de kerk van morgen. De kinderen en jon-geren van vandaag, zijn de ambtsdragers en ouders van de toekomst. Als jongerenorganisatie steunen we ouders, leidinggevenden en ambtsdragers in hun verantwoorde-lijke roeping. In afhankelijkheid van de Heere, opdat Hij het zegent. 
Het landelijk jeugdwerk is afhankelijk van collecten, donaties en giften. Dit seizoen willen we de mogelijkheid onderstrepen om donateur van de HHJO te worden. Daaraan is een leuke actie gekoppeld. Als u voor minimaal € 25,00 per jaar donateur wordt, ontvangt u als welkomstcadeau de vertel-CD ‘Sterk!’ Hierop staan vertellingen van ds. K.J. Kaptein en José Kwakkel. De CD gaat over God Die zorgt als een herder, Die sterker is dan een leeuw en veilig is als een rots.  Vul de donateurskaart in of kijk op www.hhjo.nl! Het is ons verlangen om dienstbaar te zijn aan de jongeren van onze kerk, opdat zij Hem kennen. Vanuit die opdracht en roeping hopen we ook dit seizoen jeugdwerk vorm te geven, in de bedding van plaatselijke gemeenten. Hiervoor is uw steun en gebed onmisbaar.
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Op 21 april, 19 en 26 mei kwamen we met veel kinderen 
bij elkaar in Sommelsdijk, Genemuiden en Putten op het 
Kinderappel. Het thema was: ‘God helpt?!’ Ds. J. Joppe, 
ds. N.P.J. Kleiberg en ds. H.J. van Marle vertelden over het 
dienstmeisje van Naäman, een jonge Jodin die een groot 
geloof had in de God van Israël.
Van 2 tot 4 mei vond in Ermelo de Bijbelstudieconfe-
rentie 16+ plaats. Het thema van deze conferentie was 
‘De verloren zoon’. Ds. R.W. Mulder sprak over het thema 
‘Weggaan’, ds. J.C. den Ouden sprak over ‘Omkeren’ en ds. 
P.C. Hoek over ‘Thuiskomen’.
Van 11 tot 14 mei vond in Bennekom de Bijbelstudie-
conferentie 19+ plaats.  Het thema was ‘Voorbij de dood’. 
Dhr. M.A. Stasse sprak over het thema ‘Hemel en hel’, ds. 
H. Zweistra sprak over het thema ‘Wederkomst’ en ds. 
G.A. van den Brink sprak over het boek ‘Openbaring’. In 
de preek die ds. R.C. Boogaard hield op zondagmorgen, 
stond ‘de eindtijd’ centraal. Beide conferenties zijn goed 
bezocht.
Op 17 mei vond in de open lucht in Lunteren het jaar-
lijkse Hemelvaartsappel plaats. Ds. C. Gielen sprak over 
het thema ‘Geboeid?!’
Op 9 juni vond in Nijkerk de huwelijksconferentie plaats. 
Met 40 jonge mensen, 
20 stellen, werd er 
nagedacht over de Bij-
belse visie op huwelijk 
en gezin en van daaruit 
over communicatie in je 
relatie, vruchtbaarheid 
en seksualiteit.
De jeugdwerkadviseurs 
zijn in de gemeenten 
Houten, Herkingen en 

Werkendam geweest voor plaatselijk jeugdwerkoverleg. 
In de HHG van Nijkerk en Wapenveld-Wezep werd een 
lezing gehouden tijdens een gemeentedag. In Schoon-
rewoerd werd de afsluiting van het jeugdwerkseizoen 
verzorgd. 

We namen afscheid van Heleen van der Sluijs en van 
Pieter van den Boogaard. Heleen heeft als stagiaire mee-
gedraaid in de HHJO-organisatie. We zijn haar dankbaar 
voor haar grote inzet. Pieter heeft in de afgelopen jaren 
bijzonder veel werk gedaan voor de HHJO. Hij hield zich 
onder meer bezig met de organisatie van de website. We 
wensen Heleen en Pieter beiden Gods zegen toe in hun 
persoonlijk leven en studie. De commissie jeugdwerk is 
uitgebreid met dhr. J. van Zijtveld uit Sliedrecht. We he-
ten hem van harte welkom in ons midden en hopen dat 
hij zijn gaven mag inzetten voor de bloei van het jeugd-
werk in onze gemeenten.

Het werk van de HHJO is in de afgelopen jaren sterk  
toegenomen. Dit betreft zowel het aantal georganiseer-
de activiteiten als het aantal gestelde hulpvragen. Als 
organisatie zijn we dienstbaar aan het plaatselijke jeugd-
werk, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
We willen verbindend en ondersteunend zijn en ruimte 
bieden voor uitwisseling van ervaringen in gemeenten. 
Zo kunnen we leren van elkaars expertise en hopen we 
elkaar tot een hand en een voet te zijn.
We vragen uw steun voor het werk van de HHJO. In de 
eerste plaats vragen we uw gebed voor het werk onder 
en ten dienste van onze jongeren, maar ook uw financi-
ele steun is meer dan welkom. We hebben dan zelfs een 
aardig geschenk voor u.
‘Sterk!’, dat is de titel van de vertel-cd van de HHJO, die 
in juli is verschenen. De CD gaat over God Die zorgt als 
een herder, Die sterker is dan een leeuw en veilig is als 

een rots. Ds. K.J. Kaptein 
en José Kwakkel heb-
ben beiden een verhaal 
verteld. De CD ontvangt 
u als welkomstcadeau als 
u donateur wordt van de 
HHJO voor € 25,00 per jaar. 
Meer informatie vindt u op 
onze website.

K. Tippe

Uit de comissie 
  jeugdwerk

Landelijk actief en in dienst van 

de plaatselijke gemeente

Met dankbaarheid mogen we constateren 
dat er in de afgelopen maanden veel 
werk is verricht. Gelukkig mag het 
na een periode van zorgen beter 
gaan met de gezondheid van onze 
jeugdwerkadviseurs. In deze bijdrage 
geef ik u allereerst een impressie van onze 
activiteiten.
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Onder
       spanning

bond van de HEERE en onze 
onmogelijkheid. De andere 
avond gaat het vooral over 
de verantwoordelijkheid. Het 
kan aan spanningsveld inboeten als we altijd een even-
wicht van 50%-50% willen hebben in de Bijbelvertelling. 

Maatwerk
Dat we bij jonge kinderen nog niet de volle betekenis 
van het verbond kunnen belichten, zal duidelijk zijn. Wel 
is het van belang om de kern naar voren te brengen. 
De HEERE zegt dat Hij hun God wil zijn en zij moeten 
aan Hem gehoorzaam zijn. Ze behoren pas tot Zijn volk 
als ze door genade een nieuw hart hebben gekregen. 
Naarmate de kinderen ouder worden, zal dat vanuit het 
Woord verder ingevuld moeten worden (door gesprek). 
Daarbij zijn onderschatting en overschatting van het 
verbond een gevaar. Als een leidinggevende wil weten 
of hij het verbond niet over- of onderschat, is het doel-
treffend om aan de jongeren te vragen wat het voor hen 
betekent dat ze gedoopt zijn. Uit de reacties zal blijken of 
ze de Bijbelse ‘spanning’ ervaren. Want uiteindelijk geldt 
voor onze benadering van de kinderen en jongeren altijd 
de oproep van de Heere Jezus: ‘Laat de kinderen tot Mij 
komen en verhindert hen niet, want derzulken is het 
Koninkrijk der hemelen.’ 

Diederic Kloosterman

Concretisering
Als we het hebben over de Doop, staat dit altijd in ver-
band met het verbond. In Bijbelvertellingen en Bijbel-
studies komt het woord ‘verbond’ vaak terug. De ene 
keer nadrukkelijker dan de andere keer. Maar vaak is de 
grondtoon te horen: God Die Zijn verbond serieus neemt 
en het aan de mensen voorhoudt dat Hij hen apart heeft 
gezet. Dat Hij recht heeft op heel het hart en heel het le-
ven! Het is belangrijk dat de kinderen en jongeren duide-
lijk leren wat het verbond en de Doop inhouden. Daarbij 
gaat het niet alleen om wat de Bijbel er over zegt, maar 
ook wat het voor henzelf betekent. Ze zijn dragers van 
het teken en als zodanig apart gezet van de wereld. Voor 
iedere leeftijdscategorie dient de eis van onvoorwaarde-
lijke gehoorzaamheid aan de HEERE concreet gemaakt te 
worden. Daarbij is het Woord van de Verbondsgod Zelf 
de norm. Vanuit die norm moet de vertaalslag naar de 
belevingswereld van het kind gemaakt worden. Afschei-
den van de wereld: hoe moet dat? Toewijding aan de 
dienst van de HEERE: hoe ziet dat er concreet uit? 

Spanning 
Er is in het verbond aan de ene kant de Goddelijke be-
lofte, dat Hij hun tot een God wil zijn, dat Hij de zonden 
vergeven wil en dat Hij hart en leven vernieuwen wil. 
Tegelijk is er ook de menselijke verantwoordelijkheid, die 
inhoudt dat we ons moeten bekeren en geloven. Ook 
dat we wandelen voor Gods aangezicht en dat we Zijn 
verbond houden. En dat geeft de spanning: de totale on-
mogelijkheid van onze kant en het bevel van geloof en 
bekering anderzijds. Laat jongeren de worsteling maar 
voelen die dit met zich mee brengt. Vanuit het Woord zal 
er de ene keer de nadruk liggen op het eenzijdige ver-

Iedere clubavond is het bij het openen 

van de Bijbel weer actueel: Wat heeft het 

mij te zeggen dat de jongeren, die voor 

mij zitten, gedoopt zijn? Hoe geef ik de 

verantwoordelijkheid van de jongere 

hierin een plaats? Is het verbond een 

wederzijds verdrag of een eenzijdig 

Woord van God? En hoe geef je dat 

‘handen en voeten’?

Commissie jeugdwerk

Voorzitter Ds. K.J. Kaptein
 Lunteren  |  Tel. (0318) 48 48 85
Secretaris K. Tippe
 Elspeet  |  Tel. (0577) 492455  |  ktippe@kliksafe.nl 
Penningmeester W. van Grootheest, Lunteren 
Leden A. van den Brink uit Apeldoorn 
 C. de Leeuw-Zweistra, Leerdam 
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 Tel. (06) 13 62 31 22  |  gpdejong@hhjo.nl 
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Leidinggevenden

Kadervormingsdagen
Thema: Bij je naam geroepen – over de waarde van de Doop
D.V. 6 oktober in Lunteren 
D.V. 27 oktober in Oud-Beijerland
Leidinggevenden en ambtsdragers van harte uitgenodigd. 
Meer info zie www.hhjo.nl
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Een kledingbon van € 50,- te besteden 
bij Simons kleding. De eerste tekenen 
van een fris najaar zijn al te zien op 
de site. Filialen in Nieuw-Lekkerland, 
Dirksland en Werkendam. Tevens 
online webshop.
www.simonskleding.nl

Bij de bon geldt geen minimale 
besteding. De bon is niet 
inwisselbaar voor contant geld en 
geldt niet op afgeprijsde artikelen.

Geldig bij een jaarabonnement. 
Aanmelden kan via www.gezinsgids.nl 
of telefonisch: 030 230 35 00.

Identiteit voor nu

Word abonnee
en ontvang een kledingbon!

Een kledingbon van € 50,- 
te besteden bij Le Thème. 
Stijlvolle damesmode en 

jeugdmode met een klassiek 
sportieve uitstraling. Damesmode 

in Rijssen en Jeugdmode in Rijssen en 
Barneveld. Tevens online webshop.
www.letheme.nl - www.jeugdmode.nl

Bij de bon geldt geen minimale besteding. De bon is 
niet inwisselbaar 
voor contant geld 
en geldt niet op 
afgeprijsde artikelen.

Reageer nu want op = op!

Christelijk magazine   voor het gezin
1

VERGETEN KERK  Hoe het christendom uit Noord-Afrika verdween

Afscheidvan debasisschool

Tips voor een   goede afsluiting

Plus: Goed voorbereidnaar een nieuwe school

ZONDAGSRUSTVan der Sluis:„Er is een verschuiving aan de gang”
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