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Zicht op het Woord

D
e apostel Paulus beantwoordt in zijn brief aan de 
gemeente van Korinthe allerlei vragen met be-
trekking tot huwelijk en seksualiteit. Een van die 
vragen was: ‘Is het beter om wel of is het beter 

om niet te trouwen?’ Deze en andere vragen stonden niet 
los van bepaalde filosofische en religieuze opvattingen in die 
tijd. Later in de geschiedenis zien we iets dergelijks ook in 
de opvattingen rondom het verbod op het huwelijk voor de 
geestelijkheid in de Roomse Kerk. Sommigen in Korinthe, 
ook in de christelijke gemeente, trouwden niet, maar kwa-
men daardoor wel tot verborgen of openlijke uitspattingen 
op seksueel gebied.
Paulus maakt duidelijk waar zijn voorkeur ligt: Het is beter 
om geen vrouw aan te raken. Hij zelf was ongetrouwd en 
wilde wel dat alle mensen net zoals hem waren. Ongetrouw-
den en weduwen krijgen het advies om niet (opnieuw) te 
trouwen. Er is echter wel een maar. Het ongetrouwd kun-
nen zijn is niet zomaar iets, Paulus ziet dit als een bijzondere 
gave van God. Als deze gave van onthouding ontbreekt, kan 
het niet anders of het alleen of ongetrouwd zijn, om wat 
voor reden dan ook, is een zware last en leidt meestal tot 
grote zonden op seksueel gebied. De gave van God zorgt 
er middellijk voor dat hetgeen anders een last zou zijn, als 
positief wordt ervaren. Hieruit moeten getrouwden leren dat 
niet elke alleenstaande het alleen staan op dezelfde manier 
beleeft. Voor de een is het een last, maar voor een ander is 
het een lust. 
De voorkeur die Paulus uitspreekt voor het ongehuwd zijn, 
neemt echter niet weg dat hij ook het getrouwd zijn als een 
gave van God ziet. Wat was Adam verwonderd toen hij Eva 
uit Gods handen kreeg! Wat is het huwelijk een bijzondere 
verbinding tussen man en vrouw. Een verbinding die niet los 
van het beeld van God gezien kan worden. In onze tijd wordt 
in en buiten de kerk het huwelijk steeds minder als een gave 
van God gezien. Je kunt ervoor kiezen, maar je kunt er ook 

voor kiezen om eerst een poosje samen te wonen. Dit laatste 
gaat regelrecht tegen Gods schenking in en doet Hem groot 
verdriet, ja het is zelfs een beledigen van Hem als Gever. 
Niet minder ernstig is de keuze voor een verbintenis van 
personen van hetzelfde geslacht. De Bijbel leert nergens 
dat dit een gave van God is. Dit moet worden gezien als een 
zelfgeplukte vrucht die uiteindelijk een bittere nasmaak zal 
geven. Laten we pal staan voor het van God gegeven huwe-
lijk en ons bewust zijn dat de tijdgeest ons beïnvloed heeft 
en dat ook in dit kader bekering nodig is. 
De gave van het huwelijk brengt grote verantwoordelijk-
heden met zich mee. Paulus spreekt in hoofdstuk 7 over 
de schuldige goedwilligheid in het kader van de seksuele 
gemeenschap. Wat wordt hieruit duidelijk dat seksualiteit 
geen zaak is van nemen, maar van geven. Het natuurlijke 
hart is egoïstisch, zelfzuchtig en wenst liever te nemen dan 
te geven. De gave van de seksualiteit is hierdoor ernstig 
geschonden en dit wordt duidelijk buiten, maar ook binnen 
het huwelijk. Wat kan er hierdoor een grote nood worden 
ervaren. Hoe nodig om terug te keren tot het onderwijs van 
de Schrift. Ze leert ons dat liefde is getekend in het geven 
en dat zowel man als vrouw de macht niet hebben over hun 
eigen lichamen. De liefde zoekt immers zichzelf niet (1 Kor 
13:5). Alleen vanuit de liefde zal seksualiteit op de juiste 
manier binnen het huwelijk functioneren.  
Getrouwden en ‘bewust’ ongetrouwden hebben niet dezelfde 
gave van God ontvangen. Er is geen sprake van tegenstel-
ling, wel van onderscheid. Er is echter één gave die ieder-
een, ook zij die beide eerder genoemde gaven missen, nodig 
heeft. Dat is de gave van de Bruidegom Jezus Christus. Een 
geestelijk huwelijk met Hem is voor ons allen nodig en door 
genade ook mogelijk. Het is groot dat u de gave van het on-
getrouwd kunnen zijn of de gave van het huwelijk hebt ont-
vangen, maar het is nog groter als deze laatste gave ons deel 
is geworden. Deze Gave wordt nog geschonken. 

Maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God, 
de een wel aldus, maar de ander alzo.

1 Korinthe 7:7b

Getrouwd of
ongetrouwd?

Leerbroek, ds. R.W. Mulder
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Een oase
in Ouddorp

Zicht op diaconaat

Ruim een jaar geleden opende diaconaal gastenhuis de Oase in Ouddorp 
haar deuren. Sindsdien vonden ruim zeventig gasten hun weg naar de 
Oase. Hier vonden ze rust. Hier konden ze afstand nemen van de drukte 
van alle dag. Zo ook Hester. 

Tekst: J.J. (Jaap Jan) Verloop, bestuurslid
A. (Aart) van Wolfswinkel, coördinator
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I
k zit met haar achter in de tuin 
voor een laatste gesprek. In de 
schaduw van een paar hoge bo-
men, een heerlijke plek op deze 

zomerse dag. Over een paar dagen gaat 
ze naar huis. Vijf weken verbleef ze in 
de Oase. Aanvankelijk had ze geaarzeld. 
Was de Oase wel wat voor haar? Kon ze 
het echt niet meer aan? Het voelde als 
falen, alsof ze vluchtte voor wat er thuis 
allemaal speelde. Haar hulpverlener gaf 
het zetje om toch te gaan. Een verblijf 
in de Oase betekent juist een investe-
ring in het gezin, was haar mening. De 
eerste week in de Oase had ze het pit-
tig gehad. Nu, een paar weken verder, 
voelt ze zich veel sterker. Ze is er aan 
toe om naar huis te gaan. 

De Oase is een diaconaal gastenhuis 
met een reformatorische identiteit. Het 
project is een initiatief van de Gerefor-
meerde Gemeenten, de Hersteld Her-
vormde Kerk, de Gereformeerde Ge-
meenten in Nederland en de Oud Ge-
reformeerde Gemeenten in Nederland. 
Aanleiding was de gedeelde zorg over 
de psychische nood in onze gemeenten. 
De Oase blijkt in een behoefte te voor-
zien. Vanuit een brede achterban weet 
men ons te vinden. Zowel mannen als 
vrouwen zijn welkom, vanuit het hele 
land. Afstand hoeft geen drempel te zijn 
om naar de Oase te komen. Het is juist 
helpend om echt weg te zijn.

Balans
Het verhaal van Hester is uniek, 
net als die van andere gasten. 
Ervaringsverhalen, die getuigen van 
moeite en verdriet. Een jaar Oase 
geeft een doorkijkje in de problematiek 
die er is binnen onze kerken. Vaak 
verborgen voor medegemeenteleden, 
maar helaas een schrijnende 
werkelijkheid waarmee we te maken 
hebben. Opvoedingsperikelen, een 
trauma, psychische kwetsbaarheid, 
huwelijksproblemen, mantelzorg, 
rouw; verschillende oorzaken die het 
evenwicht tussen draagkracht en 
draaglast danig kunnen verstoren. ‘Het 
wordt me teveel, ik sleep me door de 
dag en zie geen uitzicht meer’, vertelde 
Hester bij de intake. 

De Oase ligt op een fors perceel, een 
ideale plek om te onthaasten. Het 
aanbod bestaat uit vier pijlers: rust, 
structuur, ontspanning en bezinning. 
Er is ruimte voor rust en tijd voor jezelf. 
Het dagritme helpt weer structuur aan 
te brengen in de dag. Juist regelmaat is 
nuttig voor lichaam en geest. Evenals 
ontspanning. Leren ontspannen is een 
les. Te veel worden we opgejaagd door 
alles wat moet. Hier is de insteek dat 
even niets moet. Bewust nemen we de 
tijd om te ontspannen, lekker passief 
luierend in een stoel of actief op de fiets 
naar het strand. De gast bepaalt wat bij 
hem of haar past. Tijdens de wekelijkse 
creatieve workshop maken gasten 
kennis met schilderen, mozaïeken, 
houtbewerking of bloemschikken.

Een open Bijbel
Bezinning is de vierde pijler van het 
aanbod van de Oase. Zelfreflectie 
is een belangrijke eerste stap naar 
herstel. Dat kan confronterend zijn; 
in de rust van de Oase dringt door 
wat er allemaal gebeurd is. Evenwel is 
bezinning heilzaam en noodzakelijk om 
verder te kunnen na het verblijf. Gasten 

ontvangen pastorale en psychosociale 
begeleiding. Juist de combinatie van 
pastoraat en zorg maakt de Oase uniek. 
De pastoraal werker en gastbegeleider 
werken nauw samen, bij voorkeur met 
reeds aanwezige hulpverlening en het 
thuispastoraat. Behalve psychische nood 
spelen vaak ook de nodige geloofs- en 
levensvragen. Daarom wil de Oase een 
gastenhuis zijn, waar Gods Woord open 
gaat en richtinggevend is. Gods Woord 
plaatst ons leven, onze vragen, in het 
juiste licht. Van God is verwachting. Hij 
zendt een blijde boodschap, ‘om alle 
treurenden te troosten’ (Jes.61:1-2).

Die troost klinkt ook door in het gesprek 
met Hester. Op mijn vraag wat de tijd 
in de Oase voor haar heeft betekend, 
reageert ze heel open. ‘Hier kwam ik weer 
tot mezelf. Er was oog voor me, aandacht 
voor mijn verhaal. Maar belangrijker, 
ik ervaarde dat God er is, zeker op 
het moment toen ik het niet meer 
wist. Tijdens de Bijbelbespreking over 
weerbaarheid werd de geschiedenis van 
Gideon aangehaald. Hij moest mankracht 
inleveren, maar mocht God overhouden. 
Dat troost’.

Praktische informatie
Voor informatie of om u als gast aan te melden, kunt u telefonisch 
contact opnemen met de Oase (085-4898886) of een mail sturen naar 
aanmelding@diaconaalgastenhuisdeoase.nl.

Steunen
U kunt de Oase op verschillende manieren steunen. Wilt u ons geden-
ken in uw gebeden? Schenk de Oase uw gift. Kies de Oase als doel 
voor een actie in uw gemeente of vereniging. U betekent veel voor 
anderen met een periodieke bijdrage. En verbind u als donateur aan 
de Oase door u aan te melden op www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl/
donateurs . 
Uw gift is van harte welkom op rekening NL15 INGB 0007 2908 52.

Zie ook elders in dit blad voor de advertentie. 

Diaconaal gastenhuis de Oase
Hazersweg 81, 3253 XE Ouddorp
Telefoonnummer: 085-4898886
info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl
www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl
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advertentie

STEUN
bijbelscholen in China

Onderwijs | Lectuur | Toerusting | Diaconaat

De huisgemeenten willen regionale

Bijbelscholen met een internaat opzetten. 

Uw hulp is daarbij onmisbaar. Bel voor 

info en/of voorlichting: 06-200 13 173

愛之神

WWW.HUDSONTAYLOR.NL

bijbelscholen in China

Stort uw gift op: NL56 RABO 0347 3760 29

t.n.v. Hudson Taylor/SBHC te Rhenen.

www.timotheos.nl

Help de allerarmsten!

Een roep uit Malawi

Meld u aan als donateur en schenk een gift.
banknr. 1614.85.502 t.n.v. Stichting Timotheos, info@timotheos.nl

Adopteer:  - student € 20,-  p/maand
 - (wees)kind  € 12,50  p/maand
 - groep kleuters € 10,-  p/maand

Comité van aanbeveling: mevr. S.M. Aleman-van Herpen  |  ds. A.T. van Andel  |  
prof. dr. A. Baars  |  ds. G. Beens  |  ds. J. van Belzen  |  dr. R. Bisschop  |  ds. J.G. Blom |  

ds. J. den Boer  |  ds. A.J. Britstra | drs. T. Dorresteijn, huisarts te Ederveen |  
dr. W. Fieret  |  ds. E. Hakvoort  |  prof. dr. W.J. op ‘t Hof  |  ds. A.C. Uitslag  |   

ds. K. Veldman  | ds. A. Vlietstra  |  mr. L. Vogelaar  

Timotheos  
investeert in:
•  Onderwijs
•  Wezenzorg
•   Zorg voor voeding 

en gezondheid
•  Evangelisatie

Timotheos is een initiatief van de Reformed Presbyterian Church in Malawi.

www.messiasbelijdendejoden.nl

Joden die Jezus als 
Messias belijden
hebben het in Israël moeilijk!

Zij hebben uw hulp nodig

• Om diaconale steun te geven

• Om lectuur te verspreiden

• Om gemeenten op te bouwen

• Om toerusting te geven

Uw gift kunt u overmaken naar:

NL90 RABO 0377 8534 96 t.n.v. Stichting 
Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk

“Denkt u aan hen
 in uw gebed?”

Medicall Life Support - Hogedijkseweg 18 - 4041 AW - Kesteren 

Tel: 0488-484350 - Fax: 0488-484924

E-mail: info@medicalllifesupport.nl - www.medicalllifesupport.nl

MAATWERK 
in trainingen

Bekijk onze
nieuwe 

WEBSITE

NIBHV gecertifi ceerd

Lid van:
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P
er gezin ging het dus om een kleine hoeveelheid 
voedsel om de meest moeilijke periode van het 
jaar door te komen. In totaal werden 2987 zakken 
maïs uitgedeeld. Deze uitdelingen vonden plaats 

in de 20 classes (verspreid over Malawi) en de gevange-
nissen waar door de RPC wordt geëvangeliseerd. Hiermee 
werden de gemeenten geholpen in de meest basale nood. 
Het verdelen van het voedsel onder de leden werd door 
de gemeenten zelf ter hand genomen. De uitdeling werd 
onder leiding van de heer W. Akster (st. Timotheos) ge-
daan, hij werd bijgestaan door de kerkleiding en pastors 
van de RPC. Een grote klus waardoor veel mensen konden 
worden bereikt. Niet alleen met voedsel, maar ook met 
het Woord. Bij de uitdelingen werd het Woord geopend en 
verkondigd.

Impressie
De visitatie van de commissie zending vond plaats tijdens 
de periode van honger. Daardoor werden ook indrukken 
opgedaan van de voedseluitdeling. Wat ons als buiten-
staanders opvalt, is dat dankbaarheid overheerst. Het is 
moeilijk voor te stellen wat zo’n uitdeling voor de mensen 
in Malawi betekent, als je zelf leeft in grote overvloed. Hier 
zie je de strijd om te overleven. Dat doet wat met je.

Als we ’s morgens om kwart over zeven arriveren, zitten 
de mensen al te wachten bij de maïsopslag. We hadden 
de maïs al ingekocht en die kon zo opgehaald worden. 
De mensen dragen zakken van 50 kilo op het hoofd of de 
schouders alsof het niets is. Pastor Martin telt of het totaal 
aantal geleverde zakken wel klopt. Vanuit naburige ge-
meenten waren de mensen naar deze gemeente gekomen 
om de maïs op te halen. Sommige mensen moesten daar 
wel 15 kilometer voor lopen. De plaatselijke voorganger, 
pastor Fraser, begon met gebed. Pastor Martin hield een 
korte toespraak. Daarna kon het uitdelen beginnen. Dit 
verliep in goede orde. Ontroerend om te zien hoe een oud 
vrouwtje voor je op de grond gaat zitten om je hartelijk te 
danken. Deze dank is bedoeld voor u, de gulle gevers! We 
hebben geprobeerd de mensen in Malawi te wijzen op het 
feit, dat de dank gebracht moet worden aan de grote Ge-
ver, de Heere Zelf, die harten heeft geneigd om te geven, 
zodat dit project uitgevoerd kon worden. Het was heel fijn 
om hier te zijn en iets mee te nemen van de goede sfeer en 
oprechte dankbaarheid. Moge deze voedseluitdeling ook 
meewerken tot de uitbreiding van Gods Koninkrijk!

Maïs voor Malawi
Malawi kampt de laatste jaren met slechte maïsoogsten in verband 
met onregelmatige regenval in het natte seizoen. Daardoor kreeg 
onze kerk ook aan het begin van dit jaar een verzoek van de Reformed 
Presbyterian Church (RPC) om hulp bij de voedselschaarste en honger 
in Malawi. De hulpvraag was eenmalig maïs aan de leden van de 
kerk uit te delen om de ergste nood gedurende de tijd van honger te 
lenigen. Samen met de RPC is nagedacht over de uitvoering van dit 
project. Hun plan is door GDC en ZHHK goedgekeurd. Het project 
werd namens de RPC door stichting Timotheos uitgevoerd. 

Tekst: Dick Boonzaaijer
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Zicht op kerkelijk bureau

twee van de drie workshops bezoeken.  
Workshop een ging over de veiligheid in 
en om de kerk, de tweede over het ar-
chiefbeheer in de kerk en de derde over 
het onderhoud van de kerkelijk gebou-
wen. In de nieuwsbrief aan de kerkvoog-
dijen is een uitgebreid verslag van de 
workshops opgenomen. Mede dankzij 
de medewerking van de workshoplei-
ders, de gastvrijheid van en goede ver-
zorging door het beheerdersechtpaar, de 
kosters, kerkvoogdij en bouwcommissie 
van de Hersteld Hervormde gemeente 
te Schoonrewoerd kan worden terug-
gezien op een mooie en informatieve 
bijeenkomst. Meer foto’s van de bijeen-
komst kunt u bekijken op de website 
www.hersteldhervormdekerk.nl.

Voorafgaand aan de bijeenkomst was er 
gelegenheid om het nieuwe kerkgebouw 
van de Hersteld Hervormde gemeente 
te Schoonrewoerd te bezichtigen. Daar-
na werd de bijeenkomst geopend met 
een plenair gedeelte. Hierbij kwamen 
de volgende onderwerpen aan de orde: 
Opening en meditatie, informatie over 
het kerkelijk grootboek, de mogelijkheid 
voor gemeenten om gebruik te maken 
van een template van de landelijke web-
site, toelichting op het extranet van de 
website van de HHK, de mogelijkheden 
van dienstverlening door het kerkelijk 
bureau, de ANBI status voor de kerken, 
de procedure voor het opheffen van de 
stichting vermogensbeheer en infor-
matie over de BTW regeling voor de 
kerken. Hierna konden de aanwezigen 

Tekst: Martien Janssen

Bijeenkomst kerkvoogdij 2014
Op zaterdagmorgen 12 april jl. vond in het kerkgebouw van de Hersteld 
Hervormde gemeente van Schoonrewoerd de tweejaarlijkse kerkvoogdij-
bijeenkomst plaats. De bijeenkomst werd door ongeveer 80 kerkvoogden 
bezocht.

Website voor 
plaatselijke 
gemeenten
Plaatselijke gemeenten die nog 
geen eigen website hebben, of ge-
meenten die hun website willen 
vernieuwen, kunnen sinds kort 
gebruik maken van de template 
van de website van de landelijke 
kerk. Op een relatief eenvoudige 
en voordelige manier kunnen 
gemeenten met een professionele 
website starten. De kosten van 
de website bedragen € 15,- per 

maand. De aansluitkosten zijn 
eenmalig € 100,-. Deze kosten zijn 
inclusief het gebruik van het Con-
tent Management System (CMS). 
Verder zijn er geen bijkomende 
kosten voor hosting of gebruik 
van modules. 

De website biedt veel mogelijkhe-
den zoals: redactionele pagina’s, 
nieuwspagina’s, fotoalbums, con-
tactpersonen, banners, gebruik 
van formulieren (bijvoorbeeld voor 
inschrijving gemeenteactiviteiten), 
een agenda, een audio- en preke-
narchief, een met wachtwoord 
beveiligde omgeving, een rooster 
voor aankomende diensten (oude 

data verdwijnen automatisch), ge-
bruik van tabellen, mogelijkheid 
voor koppeling video’s in te laden, 
geschikt voor sociale media, etc. 
Omdat voor de websites gebruik 
wordt gemaakt van een platform 
worden toekomstige ontwikkelin-
gen op het gebied van beveiliging 
en andere verbeteringen automa-
tisch op iedere website aangepast. 
Al met al, een professionele web-
site voor een zeer aantrekkelijke 
prijs. 

Gemeenten die hier gebruik van 
willen maken kunnen contact op-
nemen met het kerkelijk bureau.
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Mededeling 
overstap naar 
SEPA-incasso

Zoals u weet, zijn alle banken 
overgegaan van de Nederlandse 
incasso naar de SEPA-incasso. 
In verband met de overstap 
naar de SEPA-incasso infor-
meren wij u over de incas-
sowijze van de doorlopende 
machtigingen voor de ZHHK, 
de commissie evangelisatie, 
de commissie opleiding en de 
HHJO. Het kerkelijk bureau 
van de Hersteld Hervormde 
Kerk is per 1 augustus over-
gegaan op de SEPA-incasso. 
Donateurs die een machtiging 
hebben afgegeven hoeven zelf 
geen actie te ondernemen, uw 
machtiging is automatisch om-
gezet naar een Europese in-
casso voor onbepaalde tijd. De 
bedragen worden rond de 25e 
van de maand geïncasseerd van 
uw rekening.  U herkent de 
afschrijving aan het incassant 
ID NL16ZZZ321041990000. 
Uw persoonlijke machtiging-
skenmerk vindt u terug op uw 
bankafschrift, dit bestaat uit 
een combinatie van de letters 
SR en uw debiteurennummer. 
Wanneer u het niet eens bent 
met een afschrijving, dan is 
het altijd mogelijk om binnen 
8 weken, zonder opgaaf van 
reden, de afschrijving terug te 
laten boeken en de machtiging 
in te trekken.

Waarom?
De studententijd is een mooie tijd, 
maar ook een moeilijke tijd. 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 tegenover. Zelf heb je 
bij het volwassen worden ook tal 
van vragen rond de Bijbel en het 
geloof.

Er is in navolging van vorig jaar 
een commissie ingesteld, bestaan-
de uit zes studenten en drie advi-
seurs, met het oog op de studenten 
uit onze kerk. In de eerste plaats 
willen we voorkomen dat jonge 
mensen zich verloren voelen in een 
vreemde stad en geen aansluiting 
bij een kerkelijke gemeente kun-
nen vinden. 

Daarvoor organiseert de commis-
sie een jaarlijkse conferentie voor 
studerenden. 
Het thema dit jaar is: ‘Exclusief ge-
loven’. Er zal zowel een apologeti-
sche lezing als een pastorale lezing 
plaatsvinden. Tijdens die conferen-
tie zal er naast vorming ook volop 
ruimte voor ontmoeting zijn.

Wanneer?
De conferentie zal gehouden wor-
den op D.V. vrijdag 17 oktober a.s. 
van 14.00-21.30 uur in de aula van 
gebouw Zèta van het Driestar Col-
lege, Bleulandweg 492 te Gouda. 
Deze locatie ligt op loopafstand 
van het NS-station.

Voor wie?
De conferentie is bedoeld voor alle 
studenten aan universiteiten en 
hogescholen. Zowel eerstejaars als 
ook ouderejaars studenten wor-

den verwacht. Daarnaast zijn ook 
zij die in onderwijs en onderzoek 
werkzaam zijn aan een universiteit 
of hogeschool, van harte welkom.

Programma
Het programma ziet er als volgt 
uit:
- 14.30 uur: inloop met koffie/

thee/fris
- 14.30 uur: opening en meditatie 

door dr. W. van Vlastuin
- 15.15 uur: lezing door apologeet, 

‘Buiten Jezus is geen leven’; ar-
rogant of uniek?

- 16.15 uur: verwerking van de 
lezing door groepsbespreking

- 17.30 uur: maaltijd
- 19.00 uur: lezing door ds. A.A.F. 

van de Weg, Hoe ga je als chris-
ten praktisch om met religieus 
pluralisme?

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

verkenning naar mogelijke ver-
volgstappen

- 21.30 uur: sluiting door ds. W. 
Pieters

Aanmelding
In verband met de catering wordt 
aanmelding vooraf zeer op prijs 
gesteld. Meld je aan door een mail 
te sturen naar: secretariaat@hhjo.
nl. 
Graag adres en woonplaats, stu-
dierichting, naam universiteit/
hogeschool waaraan verbonden en 
positie (student, aio of medewer-
ker) aangeven.

Aan het deelnemen aan de confe-
rentie zijn geen kosten verbonden.

Conferentie voor studerenden 
op vrijdag 17 oktober
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Huishoudelijke 
Vergadering 2014 
en verenigingsseizoen 2014-2015

Zicht op de vrouwenbond
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Verslag van de Huishoudelijke Vergadering 
van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond, 
gehouden op donderdag 24 april 2014 in de 
Bethelkerk te Lunteren.

C.B. Hovestad-Stoffer

Van de redactie
A. Rijken-Ubak

In deze uitgave vindt u onder ande-
re een verslag van onze Huishoude-

lijke Vergadering. We kijken terug op 
een goed verlopen bijeenkomst. Ook 
zijn we blij dat onze herkiesbare be-
stuursleden opnieuw uw vertrouwen 
hebben gekregen. We hopen zo, met 
elkaar, het werk onder Gods zegen 
voort te mogen zetten. 

We staan, als de Heere het geeft, 
weer voor een nieuw seizoen 

met nieuwe Bijbelstudieboekjes. Heel 
veel verenigingen hebben dit boek-
je al gekocht. Mocht u het nog niet 
gedaan hebben, dan is bestellen nog 
steeds mogelijk.

De Tien Geboden zijn het onder-
werp van het boekje. Wie zal ze 

kunnen houden? Dat onze bede mag 
zijn het 3e vers van Psalm 119:

Och, schonkt Gij mij de hulp van 
Uwen Geest!
Mocht Die mij op mijn paân ten 
Leidsman strekken!
‘k Hield dan Uw wet, dan leefd’ ik 
onbevreesd;
Dan zou geen schaamt’ mijn aange-
zicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar’ 
geweest,
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde 
wekken.

W
e beginnen deze 
5e Huishoudelijke 
Vergadering van 
de Hersteld Her-

vormde Vrouwenbond met het 
zingen van Psalm 19 vers 4 en 5, 
waarna de 1e presidente mw. N. 
Schalkoort-Zijderveld de aanwe-
zigen hartelijk welkom heet. In 
haar openingswoord noemt ze het 
een groot voorrecht dat wij in deze 
steeds veranderende wereld in 
alle rust samen mogen komen om 
vanuit Gods Woord onderwezen te 
worden en de belangen van onze 
Vrouwenbond te bespreken.

Een speciaal woord van welkom is 
er voor ds. N.A. Donselaar uit Zuili-
chem/Nieuwaal die het zesde gebod 
uit het nieuwe Bijbelstudieboekje 
‘De Tien Geboden’ voor ons zal in-
leiden.
Ook nu is er weer een bestuurs-
verkiezing. De 1e secretaresse 
mw. C.B. Hovestad-Stoffer en de 

algemeen adjunct mw. K. Leen-
heer-van Gent zijn beiden aftredend 
maar herkiesbaar. De dames M. 
Goor-Vlastuin uit Lunteren en 
M. Hagendijk-van Dam uit Hen-
drik-Ido-Ambacht worden hartelijk 
bedankt voor hun bereidwilligheid 
om als tegenkandidaten te fungeren.
Ds. Donselaar leest Lukas 10: 35-
37 en vraagt de Heere een zegen 
voor deze dag. Mw. Hovestad leest 
de notulen van de Huishoudelijke 
Vergadering van 18 april 2013 en 
het jaarverslag van 2013 van de 
Hersteld Hervormde Vrouwenbond. 
Er zijn geen vragen over deze beide 
verslagen. De 1e penningmees-
teresse mw. E.M. Melaard-Keijzer 
geeft een overzicht van de financiële 
situatie van het afgelopen jaar 2013. 
Ook over dit verslag zijn er geen 
vragen. Mw. J. Alderliesten-Bode 
doet, ook namens het andere com-
missielid mw. M.J. de Wit-van der 
Wekken, verslag van de kascontrole 
uitgevoerd bij mw. Melaard. Alles is 
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Twee dames uit de zaal zullen samen 
met de 2e secretaresse in de pauze de 
stemmen tellen. De 2e presidente mw. 
A. Rijken-Ubak heeft nog enkele me-
dedelingen onder andere over het nieu-
we Bijbelstudieboekje, de sprekerslijst 
en de Bondsdag op D.V. 2 oktober. 
Ds. Donselaar sluit de morgenvergade-
ring met dankgebed en vraagt om een 
zegen voor de maaltijd. In de pauze is 
er volop tijd voor onderlinge ontmoe-
ting en kunnen er ook fotokaarten, 
koek en snoep gekocht worden. Dit al-
lemaal ten bate van de Vrouwenbond.
De middagvergadering wordt geopend 
met het zingen van het Gebed des 
Heeren vers 4 en 6, waarna ds. Don-
selaar de Heere dankt voor de maaltijd 
en een zegen vraagt over het verdere 
verloop van de dag. De Schriftlezing is 
genomen uit Mattheüs 22 vanaf vers 
23 tot het einde.
Mw. Schalkoort deelt de uitslag van de 
bestuursverkiezing mee. Alle aanwezige 
verenigingen hebben hun stem uitge-
bracht op de herkiesbare bestuursle-
den, zodat ze hun werkzaamheden ten 
dienste van de Vrouwenbond mogen 
voortzetten.

in orde bevonden en ziet er prima uit.
Er wordt nog een vraag gesteld over 
de lettergrootte van het Paasdeclama-
torium als dit vanaf de site wordt ge-
download. Het moet mogelijk zijn om 
na het downloaden de lettergrootte te 
veranderen. Ook wordt gevraagd om bij 
een volgend declamatorium de bundel 
te vermelden waaruit een bepaald lied 
genomen is, of op welke melodie dit 
gezongen kan worden.
Na het zingen van de verzen 1 en 2 uit 
De Tien Geboden des Heeren, krijgt 
ds. Donselaar de gelegenheid om zijn 
referaat te houden over het zesde ge-
bod: ‘Gij zult niet doodslaan’. 

Ds. Donselaar begint met een voorbeeld 
over een voorzanger in Schotland. Deze 
voorganger bepaalt de juiste toonhoogte. 
Zo moeten wij de tien geboden lezen op 
de juiste toonhoogte, die God heeft inge-
zet. ‘Ik ben de Heere, uw God’ enz. De 
wet is de regel voor het leven der dank-
baarheid. De Heere gaf de wet aan Israël 
toen ze stonden aan de voet van de berg 
Sinaï. Niet reeds in Egypte, nee, Hij 
gaf de wet toen ze verlost waren van de 
Egyptische slavernij. Daarom vinden we 

de wet in de Heidelbergse Catechismus 
bij het stuk der dankbaarheid. 
Het zesde gebod gaat verder dan alleen 
doodslag. Het leven is door God ge-
schapen en gegeven. Hij alleen mag het 
terugnemen. Het wordt steeds moeilijker 
ook voor onze gehandicapten en oude-
ren. Zorg geven wordt steeds meer een 
last. Daarbij wordt de wetenschap steeds 
meer uitgebreid. Maar hoe ver mogen we 
gaan? Kunnen we ons leven nog terug-
leggen in Gods handen?
Dit gebod gaat niet alleen over de daad 
‘doodslaan’. Maar gaat ook over de ge-
dachten. En dan zijn we allemaal schul-
dig voor God. Eén was er niet schuldig 
maar Hij werd schuldig gemaakt en ge-
hangen aan het kruis voor onze overtre-
dingen. Ook voor de zonden van dit zes-
de gebod. De moordenaar aan het kruis 
beleed zijn schuld aan deze Heiland en 
ontving vergeving. Daarom kom tot Hem 
en belijd voor Hem uw schuld en dan 
mag u het uit Zijn mond horen: Heden 
zult gij met Mij in het paradijs zijn.

Na het zingen van de verzen 7 en 9 uit 
de Tien geboden des Heeren staat de 
bestuursverkiezing op de agenda.
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Mw. Leenheer bedankt ook namens 
mw. Hovestad de aanwezigen voor het 
in hen gestelde vertrouwen. Het is al 
vanaf de oprichting een vreugde om het 
werk voor de Vrouwenbond te mogen 
doen. In een goede en fijne sfeer in on-
derlinge verbondenheid. Wilt u het lan-
delijk bestuur gedenken in uw gebed?
De vragen van de Bijbelstudie worden 
eerst in groepjes besproken. Daarna 
volgt er onder leiding van ds. Donselaar 
een plenaire bespreking. Een goede en 
leerzame voorbereiding voor het ko-
mende seizoen. 

In haar slotwoord bedankt mw. Schal-
koort verschillende mensen voor hun 
medewerking aan deze 5e Huishoude-
lijke vergadering. 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. 
Na het zingen van Psalm 72 vers 7 en 
11 sluit ds. Donselaar deze vergadering 
met dankgebed.

Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Het nieuwe verenigingssei-
zoen gaat weer beginnen. 

Wat bijzonder dat we in vrij-
heid samen mogen komen 

op onze vrouwenvereniging om 
Gods Woord te onderzoeken. Het 
Bijbelstudieboekje over de Tien 
Geboden geeft richting op onze 
verenigingsochtenden of -avonden 
en aan onze omgang met elkaar.

We kijken uit naar de Bonds-
dag om u allen weer te 

ontmoeten in de Bethelkerk te 
Lunteren. Het thema is: De Tien 
Geboden. Ds. P.C. Hoek hoopt in 
de morgenvergadering te spreken 
over ‘En God sprak al deze woor-
den’ en ds. G. Kater in de middag-
vergadering over ‘Om die te doen 
uit dankbaarheid’.

De organisatie voor de jaar-
lijkse Bondsdag vraagt alle 

aandacht. Er zit ook een hoog 
onkostenplaatje aan verbonden. 
De toiletwagen voor zes personen 
kost € 1679,48. Wij hebben er ook 
dit jaar weer alle vertrouwen in 
dat u ons helpt om alles te kunnen 
betalen.

Het project ‘Bijbelhuis in Den 
Helder’ wordt ook afgesloten 

op de Bondsdag. Heel veel vereni-
gingen hebben al een steentje of 
een heel grote steen bijgedragen. 
Het gaat prachtig. We zijn erg 
benieuwd hoeveel geld we kunnen 
overhandigen voor het evangelisa-
tiewerk in Den Helder.

Namens het landelijk bestuur 
wensen wij u allen een geze-

gend vergaderseizoen en wij ho-
pen, zo de Heere het geeft, u weer 
te ontmoeten op onze Bondsdag.
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We lezen in Jeremia 18 dat God de profeet naar een 
pottenbakker stuurt, om te kijken naar zijn werk. Hij 
kijkt daar wat rond en let op wat de pottenbakker 
doet. De profeet ziet hoe de klei op de schijf wordt 
gebracht. 
De Heere brengt een mens op de pottenbakkersschijf 
om een vat ter ere te maken. Zo brengt Hij een mens 
soms in nood en ziekte om hem of haar te vormen. 
Het werk van de pottenbakker wijst op het werk van 
God. De klei is het beeld van een mens. Deze klei 
wordt gehaald uit het dal van Hinnom, waar de dood 
heerst. Toch haalt de Heere dààr wat uit en brengt 
het op de schijf. 
Als de pottenbakker niet tevreden is over zijn werk 
duwt hij de klei ineen, kneedt het, en begint opnieuw. 
Klei is moeilijk te verwerken, het is taai en kleeft aan 
elkaar. 
Dat is ons beeld, uit de aarde aards. De Heere biedt 
ons Zijn genade aan, maar de mens kan en wil de 
zonde niet loslaten. Daarom heeft de Heere er veel 
werk aan, om een goed vat te maken. Hij heeft veel 
geduld en doet het steeds opnieuw. Dat is Zijn grote 
liefde voor zondaren. Hij heeft Zijn Zoon gegeven, om 
de zonden van Zijn volk te dragen. De pottenbakker 
is geduldig, maar er komt een keer een eind aan. Dan 

doet Hij de klomp klei weg. 
Wijst dit niet op de mens, die niet wil dat Hij Koning 
over Hem zal zijn? Hij maakt een vat tot Zijn eer, zo-
dat we gaan beantwoorden aan het doel waartoe Hij 
ons schiep.
Het kneden is een pijnlijke zaak. Toch is het een won-
der als Hij een mens kneedt om in het beginsel te 
gaan leven tot eer van Zijn naam. De grote Pottenbak-
ker heeft ons behoud op het oog. ‘Zie, Ik sta aan de 
deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen 
en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik 
zal met hem avondmaal houden.’
Van onszelf is niets te verwachten. Bij hem is alles te 
krijgen om niet. Bij de Heere, Heere zijn uitkomsten 
tegen de dood. De mens moet er totaal tussenuit. De 
Heere is vrij met wat Hij met Zijn leem doet. Wat is 
het erg dat de Heere zoveel werk aan een mens heeft. 
Vaak zijn kruis- en drukwegen nodig om een zondaar 
aan de voeten van Christus te brengen. Dit is tot onze 
schande. We lezen in Gods Woord dat de goedertie-
renheid Gods u tot bekering leidt. Hij is lankmoedig 
en groot van goedertierenheid. Roep Hem aan, terwijl 
we nog in het heden der genade zijn. 

A.C. van Ark-van de Steeg

De grote Pottenbakker

Dauwdruppeltjes
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2 oktober
Lunteren:  6e Bondsdag
Sprekers:  ds. P.C. Hoek en ds. G. Kater
Onderwerp:  De Tien Geboden

7 oktober
Werkendam:  Regioavond classis Zuid-Oost 
Spreker:  ds. A. den Hartog
Onderwerp:  ‘Ook Sara’ naar aanleiding van Hebreeën 11:11

23 oktober
Nieuwleusen:  Najaarsvergadering Regio Noord 
Spreker:  ds. G. Kater 
Onderwerp:  De noodzaak en de praktijk van de 
 huisgodsdienst in het gezin

18 november
Regiobijeenkomst Noord-Veluwe

Op alle bijeenkomsten zijn onze 
bekende fotokaarten te koop!

Ons 6e Bijbelstudieboekje gaat 
over de Tien Geboden.
Diverse predikanten uit de Her-
steld Hervormde Kerk hebben 
medewerking verleend.
Het boekje kost € 5,50 voor 
leden van de Bond en € 6,50 
voor niet-leden (exclusief 
verzendkosten). U kunt 
het bestellen bij: a.rij-
ken-ubak@solcon.nl

Uit de regio’s

Agenda

Kopij voor de website en voor 

het volgende blad kunt u voor 

13 oktober e-mailen naar: 

a.rijken-ubak@solcon.nl

Verslag regioavond classis West
op 19 mei 2014

Op maandag 19 mei 2014 
mochten we voor de 8e keer 
met de vrouwenverenigingen 

van de classis West een regioavond 
houden in de Elimkerk in Waddinx-
veen. Ds. P. den Ouden uit Katwijk 
hield een lezing over ‘De christen-
vrouw’. Hij nam zijn uitgangspunt uit 
1 Timotheüs 2:8-15. Rond het begin 
van de 21e eeuw verscheen een nieuw 
type vrouw; kuisheid, toewijding aan 
gezin, bescheidenheid en eenvoudig-
heid zijn ouderwets. Zich niet meer 
onder de man stellen, carrière maken 
en luxe en genot waren idealen. Vrij-
heid en eigen keuzes maken werd 
een nieuwe levensstijl. De christen-
gemeente was niet groot en er was 
in Efeze een levensstijl die haaks op 
de Bijbel stond. Voor ouders was de 
opvoeding van de kinderen moeilijk 
omdat alles hen van de Heere en Zijn 
Woord wilde aftrekken. Paulus leert 
ons dat christenen anders behoren 
te leven: matig, eenvoudig, met dis-
cipline en zelfbeheersing. Wij geven 

toe aan luxe en overdaad, we zijn niet 
meer tevreden met eenvoud. Heide-
nen leven zonder God. Wat is een 
christenvrouw? Een christenleven be-
staat volgens Calvijn uit kruisdragen, 
zelfverloochening en de overdenking 
van het toekomende leven. Wij streven 
andere doelen na dan die Gods Woord 
ons voorhoudt. Een christenvrouw 
is iemand die bijbels-nuchter is. De 
overdenking van het toekomende 
leven kan je daarbij helpen. Als we 
ons leven in eeuwigheidslicht zien 
geeft dat nuchtere ernst en zien we 

de dingen in de juiste proporties. Een 
christenvrouw ziet scherp waar het in 
het leven nu werkelijk om gaat, niet 
mijn belangen maar of wij leven voor 
God. Wij zijn van God, niet van ons-
zelf. Laten we dus voor Hem leven en 
sterven.
Na de pauze en de beantwoording van 
de vragen zingen we Psalm 143 vers 10 
en gaat ds. P. den Ouden ons voor in 
dankgebed.

M.G. van der Hoeven-Verkade | 
algemeen adjunct

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2014-2015

Mededelingen

Vrouwenvereniging ‘De Wingerd’ in Gameren bestaat 45 jaar. 
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advertentie

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)

NIEUWE UITGAVEN

Elzenkade 6 - Houten
Postbus 150, 3990 DD Houten

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

E-mail: boeken@hertog.nl  
w w w. h e r t o g . n l

A L  O N Z E  U I T G AV E N  Z I J N  O O K  I N  U W  B O E K H A N D E L  V E R K R I J G B A A R

ROBERT MURRAY MCCHEYNE

De Bron van zaligheid
De bewogen nodiging om 
te komen tot Christus als de 
Bron van zaligheid is overal 
aanwezig in deze bundel van 
64 preken en 15 bijbellezingen.
568 blz. geb. 
33125669

29,90

DRS. P. DEN OUDEN

Luther op de Wartburg
Brieven in ballingschap
Een geïllustreerd en levendig 
geschreven boek over een 
ingrijpend jaar uit Luthers leven 
(1521-1522). De brieven die hij 
vanuit de Wartburg schreef zijn 
daarin opgenomen.
218 blz. geb. 33125010

19,90

K H A N D E L V E R K R I J G B A A R

Nehemia
een man van 
gebed
Ada Schouten-Verrips
ISBN: 978-94-91586-31-6

Serie ‘Werkers in de Wijngaard’, deel 1 en 2. Met 
prachtige kleuren-illustraties van Alberte 
Jonkers. Vanaf 8 jaar.

Uitgeverij Om Sions Wil  |  GOUDA  |  Tel. 0182 - 53 21 58  |  Bekijk de catalogus via www.omsionswil.nl

Gezinsblad voor kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en ouderen
Interkerkelijke, pastorale inhoud  -  Vriendelijke prijs  -  Tweewekelijks bij u thuis

Abonnee worden? Bezoek www.omsionswil.nl!

Verdiepend

Probeer 
nu 6 nummers 

voor slechts
 € 9,95

Esther, De Heere 
heeft hun wat 
groots gedaan
Ds. N.A. Donselaar
ISBN: 978-94-91586-46-0

Maria
de moeder van 
Jezus
Ada Schouten-Verrips
ISBN: 978-94-91586-40-8

De arbeid en 
beloning 
van de christen
Met een levensbe-
schrijving door 
J.C Ryle
William Gurnall
ISBN: 978-94-91586-48-4

€18,95 €13,50
per deel
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Reeds voor de zondeval ontving de mens de gave van het huwelijk. 
Door genoemde zondeval is deze paradijsbloem geschonden en dat is 
niet alleen merkbaar in de samenleving, maar ook binnen de kerk. Hoe 
nodig is het om te waarderen wat is ontvangen, maar ook om er op een 
verantwoordelijke manier mee om te gaan. We hopen dat de geboden 
informatie hiervoor gezegend mag worden.

Thema:

Huwelijk



nodig is? Ben je er voor mij, wat er ook 
gebeurt? 

De stap naar de 
hulpverlening
De stap kan groot zijn om te kiezen 
voor hulpverlening. Schaamte kan 
daarbij een rol spelen. 

Samen werken 
aan je huwelijk

Diaconaat

Tekst: Christine van Gemerden 
Maatschappelijk werker bij stichting Schuilplaats

Bijbels perspectief
De Bijbel geeft ons een heldere bood-
schap over het huwelijk. Man en vrouw 
zijn aan elkaar gegeven om elkaar aan 
te vullen en te dienen. Man en vrouw 
zijn geschapen naar het beeld van God. 
Dit vraagt in het huwelijk om respect 
voor elkaar. Liefdevolle trouw is daarbij 
erg belangrijk. 

Conflicten
In het huwelijk kunnen echter ook 
problemen voorkomen, waardoor man 
en vrouw niet langer aanvullend zijn 
naar elkaar. In ieder huwelijk komen 
wel eens meningsverschillen of con-
flicten voor. Dat hoort erbij. Meestal 
komen mensen zelf tot een oplossing 
door samen in gesprek te gaan of hulp 
in te roepen van familie of vrienden. 
Soms lukt het niet om een oplossing 
te vinden en blijven bepaalde patro-
nen maar terugkeren. De spanning in 
een huwelijk kan zo groot worden dat 
het huwelijk dreigt te breken. Tegen-
woordig eindigt één op de drie huwelij-
ken in een echtscheiding. 

Veilige verbinding
Relatieproblemen hebben grote invloed 
op het dagelijks leven. Het kan zorgen 
voor spanning, somberheid en stress. 
Er zijn veel verschillende oorzaken voor 
relatieproblemen, zoals onhandige rela-
tiepatronen, een moeizame jeugd of de 
drukte van het leven die teveel beslag 
legt op man en vrouw. De sleutel voor 
een liefdevolle relatie is het gevoel van 
een veilige verbinding tussen liefheb-
bende partners. Met andere woorden: 
kan ik op je rekenen, wanneer dat 

Het is belangrijk om samen te er-
kennen dat er een probleem is. En 
vandaaruit samen te bespreken wat 
er voor beiden nodig is in de relatie. 
Hulpverlening kan in dit proces vaak 
betekenisvol zijn. 

Opnieuw afstemmen
Binnen de hulpverlening leren we 
echtparen om weer open te staan voor 
elkaar en om (opnieuw) op elkaar af te 
stemmen. Daarvoor zijn drie ingrediën-
ten heel belangrijk:
• Toegankelijkheid: kunnen we elkaar 

bereiken?
• Ontvankelijkheid: kunnen we er op 

vertrouwen dat we ons emotioneel 
voor elkaar openstellen?

• Betrokkenheid: weten we dat we 
elkaar in waarde laten en dicht bij 
elkaar blijven?  

Tips
Gebruik de wapens die de Heere God 
geeft om de eenheid en vrede in de 
relatie te bevorderen:
• Dien elkaar door de liefde.
• Vertel elkaar de waarheid en zoek het 

goede voor elkaar.
• Laat je leiden en beschermen door 

Gods Woord.
• Bid voortdurend om de leiding van 

de Heilige Geest.

Het zijn maar vier woorden. Voor 
ons overbekende woorden, van-

uit de heilige wet van God. Woorden, 
die ons allereerst herinneren aan Zijn 
volmaakte schepping in het paradijs. 
Waar Hij de instelling van het huwe-
lijksverbond tussen man en vrouw ons 
gegeven heeft. Om daarin als man en 

vrouw elkaar te helpen en bij te staan 
in alle dingen die tot het tijdelijke en 
eeuwige leven behoren; om de kin-
deren die Hij (mogelijk) geeft op te 
voeden tot eer van Hem, in de vrees 
van Zijn Naam; en om daarin seksua-
liteit als gave van Hem te ontvangen. 
Woorden, die ons nog stééds wijzen op 

Gij zult niet 
echtbreken 

Opleiding

Tekst: ds. G. Kater



waardevolle bijeenkomsten. Het was 
mooi om te ervaren dat jonge stellen zich 
open en  kwetsbaar durfden op te stellen 
en van elkaar konden leren. Leerzaam 
om met elkaar te spreken over man en 
vrouw in Bijbels perspectief. Hoe heeft 
God het huwelijk bedoeld? Hoe gaan we 
om met elkaar? Hoe ga je om met gezins-
vorming? Hoe respecteer en waardeer je 
elkaar? Hoe spreek je dat uit tegen el-
kaar? Zomaar wat vragen die aan de orde 
kwamen en om antwoorden vroegen. Het 
huwelijk is een teer en kwetsbaar ver-
bond waar de boze zijn pijlen op richt. 
Tegelijk is het huwelijk een geschenk 
van God. Een geschenk waar we God 
dankbaar voor mogen zijn en van mogen 
genieten. Van harte wil ik de huwelijk-
stoerusting  aanbevelen.’

Neem voor meer informatie contact 
op met het secretariaat van de HHJO: 
secretariaat@hhjo.nl of 0381-505541. 

Huwelijkstoerusting
Jacoline Roon

Binnen het jeugdwerk 
ontmoeten jongeren 

elkaar. Sommigen van 
hen worden door Gods 
hand samengebracht in 
een relatie van liefde en 
trouw. Het huwelijk is 
door de Heere ingesteld. 
Maar omdat liefde en 
trouw vandaag de dag 
niet meer vanzelfspre-
kend zijn, stranden veel 
huwelijken na kortere of 
langere tijd.

Aan een hechte en ster-
ke relatie moet je samen 
werken. Op weg naar 
het huwelijk, maar ook 
na de huwelijksdag. Een 
stukje onderwijs hierin is 
onmisbaar. In het afgelopen jaar heeft 
de HHJO een reader ‘huwelijkscate-
chese’ ontwikkeld. Deze reader biedt 
handreikingen om huwelijkstoerusting 
vorm te geven binnen de kerkelijke 
gemeente. In vijf hoofdstukken wordt 
aandacht besteed aan de Bijbelse visie 
op het huwelijk, communicatie, rolver-
deling, seksualiteit en huisgodsdienst. 

In de Hersteld Hervormde gemeente te 
Sint-Annaland vond huwelijkstoerus-
ting plaats aan de hand van de reader. 
Ouderling P. den Ouden kijkt met 
dankbaarheid terug op vijf onvergetelij-
ke avonden:

‘In het afgelopen winterseizoen is er in 
onze gemeente een aantal bijeenkom-
sten geweest rond het thema ‘huwelijk-
stoerusting’. De insteek was vooral het 
versterken van het huwelijk in Bijbels 
licht. Samen met cursusleider Steven 
Middelkoop kunnen we terug zien op 

de wil van de Schepper voor het leven 
van elk mens. Want de werkelijkheid 
van onze diepe zondeval doet niets af 
van Gods eis voor ons leven. Woor-
den, die ons nu echter óók ontdekken 
hoe verwoestend de gevolgen van de 
zondeval op dit terrein zijn, als we 
denken aan alle actuele zonden tegen 
dit gebod, én de gevolgen ervan. En 
niemand kan daarbij zeggen onschuldig 
te zijn aan dit gebod, als we bedenken 
dat dit niet alleen onze daden betreft, 
maar evenzeer ook onze woorden en 
gedachten, zie Matth.5:28. Woorden, 
die ons uiteindelijk óók willen uitdrij-
ven tot de gekomen Zaligmaker van 
zondaren. Hij droeg als Borg de volle 
last van Gods toorn tegen de zonde, 
óók van het zevende gebod. Hij vervul-
de Gods heilige wet volmaakt, tot de 
laatste jota en tittel, óók in het zevende 
gebod. Hij is een machtige én gewillige 
Zaligmaker, voor zondaren onder de 
vloek van Gods wet. Ziet u Hem zitten 
bij de fontein van Jacob? Daar trekt Hij 
de Samaritaanse vrouw, schuldig aan 
het zevende gebod, tot Zijn vergevende 
genade; zodat ze verwonderd over Hem 
belijdt: Komt, ziet een Mens Die mij 
gezegd heeft alles wat Ik gedaan heb; is 
Deze niet de Christus? En Hij nodigt 
nog steeds de grootste van de zondaren 
tot Zich: Komt herwaarts tot Mij... Zijn 
bloed reinigt al Zijn gelovigen van alle 
zonden, ook van zonden tegen het ze-
vende gebod. Zijn Geest vernieuwt het 
leven van al Gods kinderen, naar het 
heerlijk evenbeeld van Hem. En le-
venslang blíjft het hun gebed: O Zoon, 
maak mij Uw beeld gelijk. Is dat ook 
uw gebed? Wat vree heeft elk die Uwe 
wet bemint! Zij zullen aan geen hinder-
paal zich stoten...

Jongeren



‘Voor wat hoort wat’
Tekst: Rien Geluk

Werkgroep seksueel misbruik

Dit gaat echter in tegen onze natuur 
en tegen het maatschappelijk den-

ken. Het is mooi dat de kerk de taak op 
zich neemt om zorg te dragen voor het 
huwelijk, zoals verwoord in ordinantie 
12 van onze kerkorde. Denk aan de 
wekelijkse prediking waarin de gevende 
liefde van de Heere aan bod komt, als 
voorbeeld voor de liefde tussen man 
en vrouw. Of aan de aandacht voor 
relaties in de catechisatie. Aan huwe-
lijkscatechisatie als voorbereiding op 
het huwelijk of als ondersteuning aan 
gehuwden. Aan het organiseren van 
een huwelijksconferentie.

U wilt waar voor uw geld! Als u een 
tientje bij de viskraam uitgeeft, 

dan verwacht u goede vis. Als de vis 
niet vers blijkt, geeft u de volgende 
keer geen cent uit bij die betreffende 
kraam. En als u uw werk doet, ver-
wacht u uw salaris.

En in uw relatie? U geeft liefde en 
u verwacht minstens zoveel liefde 

terug. Toch? En als u dit aan uw part-
ner vraagt, zal die er wellicht net zo 
over denken. Je investeert om er iets 
voor terug te krijgen. En bij geen ge-
hoor investeert u de volgende keer wat 
minder of uiteindelijk niets meer.

Is dat wat u beloofd hebt op de mooi-
ste dag van uw leven? ‘Ja, ik zal van 

je houden, als je maar net zoveel of 
meer van mij blijft houden?‘ Heeft u 
een contract afgesloten met afspraken 
in de sfeer van ‘voor wat hoort wat’? 
Nee, sterker nog. Met het beantwoor-
den van de vragen uit het huwelijks-
formulier heeft u aan God en voor de 
gemeente beloofd het goede voor de 
ander te zoeken. En niet in de eerste 
plaats aan elkaar. 

In het dagelijks leven zijn relaties 
gebaseerd op een balans in opbrengst 

en kosten. Hoe anders is het christe-
lijke huwelijk. U beloofde aan God om 
het goede voor de ander te zoeken en 
de ander bij te staan, onafhankelijk 
van wat u er voor terug zou krijgen. 
Dit vormt een belangrijke sleutel voor 
huwelijksgeluk. Want in tijden van 
tegenslag of als er een negatieve spiraal 
in het huwelijk gekomen is, helpt deze 
belofte van trouw. 

Misschien denkt u wel dat u het 
niet nodig heeft. Maar vergist u 

zich niet. De invloed van onze natuur 
en van alle geluiden om ons heen zijn 
groot. Misschien denkt u wel dat het te 
laat is. Dat er in uw huwelijk geen red-
den meer aan is. Mag ik u dan wijzen 
op de volgende passage uit het huwe-
lijksformulier? ‘De Heere Jezus Chris-
tus heeft het huwelijk zo hoog geëerd 
met Zijn tegenwoordigheid, giften en 
wondertekenen te Kana in Galiléa. Hij 
heeft daarmee betuigd, dat het huwe-
lijk door allen in ere gehouden behoort 
te worden, en dat Hij de gehuwden 
Zijn hulp en bijstand altijd wil bewij-
zen, ook wanneer men dat allerminst 
verwacht.’



D
s. G. Kater, voorzitter van de commis-
sie, opende de dag naar aanleiding van 
Johannes 9:1-7 dat handelt over de 
blindgeborene. ‘God zond Zijn Zoon 

als het Licht der wereld, voor een wereld in duis-
ternis. Hij is machtig en gewillig blinde ogen te 
openen. Wij mogen zaaien, Christus maakt zien-
de’, aldus ds. Kater in zijn openingswoord.

Ds. M.W. Muilwijk uit Spijk bepaalde ons bij het 
thema ‘Licht der wereld’ vanuit Joh 7:37 - Joh. 
8:12. Hij wees erop dat in dit gedeelte Christus 
de volle aandacht op Zichzelf richt, zo dient in het 
evangelisatiewerk ook Christus centraal te staan. 
‘U hoeft niet over uzelf te vertellen, u mag over 
Hem vertellen. U mag Christus verkondigen’, zei 
ds. Muilwijk. Het Licht der wereld geeft ook groei, 
zelfkennis en Godskennis. Wie wandelt in ‘het 
Licht der wereld’, wordt zelf een licht. 

Het morgenprogramma werd afgesloten door een 
lezing van evangelist Krijgsman uit Amsterdam.  
Het thema was: ‘De evangeliserende gemeente’. 
Hij stond daarbij eerst stil bij de roeping tot evan-
gelisatie. In de zendingsopdracht uit Mattheüs 28 
wordt gesproken over álle volken. God heeft heel 
de wereld op het oog. ‘In u zullen alle volken geze-
gend worden’, spreekt God ook in het Oude Tes-
tament reeds tot Abraham. Het heil in Christus is 
niet bedoeld om voor ons zelf te bewaren. Hij wees 
erop dat de woorden ‘Gij zult mijn getuigen zijn’ 
een belofte waren, gericht aan bange discipelen. 
Dit mag ook ons bemoedigen en aansporen. De 
gemeente behoort het kanaal te zijn waardoor het 
heil de wereld binnenkomt. 

Evangelisatiedag 
2014

Op zaterdag 10 mei 2014 hield de commissie evangelisatie 
voor de tweede keer haar landelijke ontmoetingsdag, deze 
keer in het kerkelijk centrum van de Hersteld Hervormde 
gemeente te Maartensdijk. Met een opkomst van ca. 130 
belangstellenden was de belangstelling beduidend groter 
dan vorig jaar.

Zicht op evangelisatie
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Vervolgens wees hij er op dat wij een gemeente be-
horen te zijn die evangeliserend bezig is. Een ge-
meente die van binnen naar buiten gericht is. Wij 
mogen in afhankelijkheid getuigen. ‘…en zijt altijd 
bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u re-
kenschap afeist van de hoop, die in u is, met zacht-
moedigheid en vreze’. (1 Petrus 3:15). Hebben wij 
al gezegd: ‘Heere hier ben ik!’? Of hebben wij geen 
tijd meer voor die goede Boodschap? 

De lezing werd afgesloten met een meer prakti-
sche toespitsing. Hebben wij er als gemeente oog 
voor dat we een taak hebben ten opzichte van de 
wereld? Weten wij met nieuwkomers om te gaan? 
Beseffen kerkenraden de nood wanneer er geen 
leden van buiten aan de gemeente worden toege-

daan? Word die nood in het gebed bij de Heere 
gebracht? Wij mogen er opuit gaan in het besef dat 
het Gods zaak is. Praktisch door A.A.S. te zijn: Aar-
dig, je bent een arme zondaar. Aandacht, schenk 
aandacht aan de mensen om je heen. Serieus ne-
men, neem de medemens serieus. In het evangeli-
satiegesprek moeten we allereerst luisteren, maar 
daarna mogen we ook Vertellen, Verhelderen en 
Verdedigen (V.V.V.)  Zijn wij een christen? (zondag 
12 vraag en antwoord 32). 

In het middagprogramma werd er een drietal 
workshops gehouden over de onderwerpen: ‘Kin-
derevangelisatie’, ‘Allochtonen’ en ‘Het gesprek 
over het Evangelie’. 
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Een impressie van de workshop 
‘Allochtonen’

Het zendingsveld ligt om de hoek. Mensen uit landen waar 
zendelingen niet binnen kwamen, wonen nu bij ons in de 
straat. Dat geeft een verantwoordelijkheid én een kans. 
Met deze invalshoek besteedde dhr. Van den Brink een vol 
uur aan een serie aandachtspunten die ons bepaalden bij 
de vele overeenkomsten en verschillen, maar vooral ook de 
onjuiste interpretaties daarvan, tussen de islam en het chris-
telijk geloof.
Net zoals ook in onze cultuur veel christenen de Bijbel maar 
half kennen, is ook onder de islamieten veel onbekend over 
hun eigen Koran. 
Enkele voorbeelden: moslims zeggen vaak de Bijbel niet te 
hoeven of zelfs te mogen lezen, maar in de Koran staat juist 
dat de Koran is geschreven om de bestaande geschriften, de 
Bijbel, te bevestigen. Ook zegt men dat in de Koran staat dat 
niet Izak, maar Ismaël werd geofferd. Dat staat echter niet in 
de Koran, integendeel, uit het tekstverband valt af te leiden 
dat het om Izak gaat. In de Bijbel staan meer beloften voor 
Ismaël dan in de Koran.
Uiteraard zijn er verschillen waar je niet omheen kunt, zoals 
de kern van het Evangelie, het verzoenende werk van Jezus, 
Die in de Koran als Isa niet meer is dan een profeet. Maar 
met de God van Abraham, Izak en Jakob als uitgangspunt is 
het mogelijk om een begin van verbinding te leggen.
Ook praktische zaken kwamen aan bod, zoals het leggen van 
contact, het vermijden van discussie, de culturele verschillen 
en de vele bruikbare informatie die beschikbaar is. Benadrukt 
werd ook dat de evangelisatie onder moslims het best kan 
beginnen bij de moeders, als het hart van het gezin. Juist niet 
bij de kinderen, omdat dat begrijpelijkerwijs gezien wordt als 
een poging om gezinsleden tegen elkaar op te zetten.
Ook onderling werden ervaringen uitgewisseld, waaruit bleek 
dat deze toch heel verschillend zijn. Een leerzaam uur vol 
eye-openers, dat belangstelling wekte en tegelijk deed besef-
fen dat we veel te weinig van onze medelanders weten én ook 
hier onze roeping niet mogen laten liggen.

Dhr. A. J. van Laar

Vrijwilligers gevraagd voor 
kinderevangelisatie

Onlangs heeft de commissie evangelisatie het besluit 
genomen om een methode voor kinderevangelisatie te 
ontwikkelen. In het werk van evangelisatie zijn kinderen 
een belangrijke doelgroep. De kerk komt meer een meer 
aan de rand van de samenleving te staan. Er groeit een 
generatie kinderen op die nog nooit gehoord hebben van 
de Heere Jezus. Kinderevangelisatie wil hen in aanraking 
brengen met het Woord van God en het evangelie van 
Jezus Christus, ‘opdat zij hun hoop op God zouden 
stellen’ (Ps. 78:7). De methode is niet bedoeld ter 
vervanging van materiaal dat nu reeds gebruikt wordt, 
elke gemeente behoudt hierin alle vrijheid. Wel hopen 
we dat het ertoe bijdraagt dat nog meer gemeenten het 
belangrijke werk van kinderevangelisatie ter hand zullen 
nemen. Doel is om een zo volledig mogelijk programma te 
bieden, waarmee men concreet aan de slag kan.

Voor dit project zijn wij op zoek naar vrijwilligers. 
Iedereen is welkom. We zoeken verschillende soorten 
mensen die, elk met hun eigen gaven en talenten, 
een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van 
het materiaal. Graag hebben we mensen die al actief 
betrokken zijn bij kinderevangelisatie, maar ook anderen 
zijn zeker welkom.  

Wij zijn onder andere op zoek naar de volgende mensen: 
− Een verteller: Iemand die een boeiend en aansprekend 

Bijbelverhaal kan schrijven.
− Een musicus: Iemand die in staat is bijpassende 

liederen te zoeken bij elke les of Bijbelteksten op 
muziek te zetten.

− Een tekenaar: Iemand die eenvoudige tekeningen 
en andere visuele hulpmiddelen kan maken, die het 
verhaal ondersteunen.

− Een creatieveling: Iemand die voor elke les een 
origineel beginspel en objectles kan verzinnen en die bij 
elke les een aantal werkjes kan uitzoeken.

− Een neerlandicus: Iemand die kan meelezen en de 
tekst corrigeert op spel- en stijlfouten.

Bent u of ben jij enthousiast geworden om hieraan 
mee te werken? Hebt u vragen of twijfelt u? Neem dan 
contact met mij op. We hopen zo met elkaar een mooie 
serie samen te stellen, die dienstbaar kan zijn aan het 
belangrijke werk van kinderevangelisatie.

kand. G.K. Terreehorst
gkterreehorst@gmail.com
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Zicht op de mannenbond

‘Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te ge-
ven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven 
dengenen die Hem bidden?’

Het werk van de

Heilige Geest
Tekst: K. van den Herik | secretaris

Van de bestuurstafel
In de ledenvergadering 2013 is het roos-
ter van aftreden voor het bestuur vastge-
steld. Dit houdt in dat in 2014 aftredend 
en herkiesbaar zijn: ds. J.C. den Toom 
(voorzitter) en dhr. A.J. Doorn (classis 
Zuid-West). Eveneens aftredend, maar 

zich niet meer herkiesbaar stellend is dhr. 
N. de Bree (classis Oost). In de vacature 
van ds. J.C. den Toom en dhr. A.J. Doorn 
zijn tot nu toe geen tegenkandidaten 
ingediend. In de vacature van dhr. N. 
de Bree waren twee namen ingediend, 
hiervan heeft zich er één teruggetrokken. 

Bij brief d.d. 3 juli 2014 zijn de leden 
geïnformeerd.

Uit de staat van ‘Baten en lasten 2013’ 
blijkt dat € 159,85 meer is uitgegeven dan 
ontvangen. Met name de kosten voor het 
blad ‘Zicht op de kerk’ zijn toegenomen.  

20



Dit komt omdat een deel van deze 
kosten in de voorgaande jaren door het 
kerkelijk bureau zijn betaald. In 2013 
heeft de Mannenbond voor het eerst op 
‘eigen financiële krachten’ gedraaid. Op 
grond hiervan is de concept-begroting 
2015 opgesteld. Om de inkomsten en 
uitgaven sluitend te houden dienen de 
inkomsten met € 500,-  toe te nemen. 
Met ca. 1.000 leden is dit een contribu-
tieverhoging van € 0,50 per lid.

De ledenvergadering en Toogdag 2014 
worden gehouden op zaterdag 18 okto-
ber te Lunteren. De ledenvergadering 
is van 9.30 -10.30 uur en de Toogdag 
van 11.00 - 15.30 uur. Ds. A.C. Rijken 
houdt dan een referaat over ‘De Heilige 
Geest in de heilshistorie’ en dr. W. van 
Vlastuin over ‘De Heilige Geest in de 
heilsorde’. Voor alle data en voornemens 
geldt: Deo volente.

De Heilige Geest in de 
heilshistorie (ds. A.C. 
Rijken)
Pinksteren is het grote keerpunt in het 
komen van de Heilige Geest. Hij is aan-
wezig in de schepping, kunst, gelovigen 
en profeten. Hij is er in Zijn volheid 
alleen in Christus. Dat wil zeggen in Zijn 
werk is de Geest ook in het Oude Tes-
tament aanwezig, maar in Zijn persoon 
nog niet. Dat wacht op Pinksteren. Dit 
verschil is af te lezen van het leven van 
de apostelen vóór en ná Pinksteren. Vóór 
Pinksteren zijn zij zeker niet zonder de 
Heilige Geest, maar ná Pinksteren zijn 
zij bij alle opgang en neergang vol van 
de Heilige Geest. Dat is een verschil in 
niveau. Dat is geen kramp bij de disci-
pelen maar een gave. De Geest komt 
tot hen, over hen, overstroomt hen. 
Op dit verschil in maat van de Heilige 
Geest moeten wij letten. Wij moeten 
inzicht krijgen in de bedoeling van God 
met Zijn Kerk. Anders gaan we de zaak 
vervlakken en vervagen. Anders brengen 
wij de gemeente van vandaag terug op 
het niveau van vóór Pinksteren en be-
droeven wij de Heilige Geest. Zien wij 
echter niet in dat de Heilige Geest in 
het Oude Testament en Nieuwe Testa-
ment Dezelfde is, ook al is er voortgang, 
dan leidt dit tot verachting van het Oude 

Testament, van de Psalmen en van de 
profetieën. Dan is de voortgang van het 
Gods Werk in Zijn Woord verbroken. 
(ontleend aan: ds. G. Boer ‘Groei in het 
komen van de Heilige Geest’)

De Heilige Geest in de 
heilsorde (dr. W. van 
Vlastuin)
De toe-eigening van het heil in ons hart, 
is het hart van het christelijke geloof. 
Wat gebeurt er in ons hart als de Heili-
ge Geest Zijn verborgen werk uitricht? 
In de gereformeerde traditie is er altijd 
veel aandacht voor deze vragen geweest. 
Enerzijds geeft dit warmte aan de predi-
king en anderzijds geeft dit de prediking 
een pastorale spits. In de lezing over ‘de 
Heilige Geest in de heilsorde’ willen we 
onderzoeken wat de Schrift zegt over 
het werk van de Heilige Geest. In de 
Schrift blijken tientallen activiteiten van 
de Heilige Geest te worden genoemd 
die te maken hebben met Zijn werk in 
ons diepste innerlijk. Tevens bezinnen 
we ons op de vraag op welke manier de 
aandacht voor het werk van de Heilige 
Geest kan ontsporen in een gezonde 
Bijbelse verkondiging als de indruk 
wordt gewekt dat de Heilige Geest iets 
toevoegt aan het heil in Christus. Dat 
maakt de vraag spannend hoe het vol-
brachte heil in Christus zich verhoudt 
tot de toepassing van het heil in ons 
hart.

Naar de Toogdag
Zaterdag 18 oktober 2014 wordt in 
Lunteren de jaarlijkse Toogdag van onze 
mannenbond gehouden. Elk jaar is 
hiervoor een toenemende belangstelling. 
Toch verwachten we dit jaar nog meer 
bezoekers dan de vorige jaren. We willen 
immers met elkaar spreken over het 
werk van de Heilige Geest. En vooral 
ook in het hervormd gereformeerd volks-
deel waartoe wij behoren, is het nodig 

ons te bezinnen op deze wonderlijke 
zaak. Er heerst ook onder ons op dit 
gebied zo grote verwarring, dat we het 
onderling beraad niet kunnen missen 
om elkaar op te scherpen in de kennis 
der Schrift, zodat we ons ook ten aan-
zien van het werk van de Heilige Geest 
alleen laten leiden door Gods Woord. 
Daarom nodigen we een ieder van harte 
uit deel te nemen aan bezinning op dit 
punt, opdat we ervan blijk geven dat de 
belangstelling hiervoor er nog is en opdat 
we met elkaar een dag zullen hebben, 
die tot opbouw van ons geestelijk leven 
is zowel persoonlijk, als in onze gezinnen 
en de gemeente waartoe wij behoren. 
Dat we daarbij de leiding van de Heilige 
Geest nodig hebben, is onmiskenbaar1.

Ter overpeinzing
Bent u, gewekt door de Heilige Geest, 
hongerig naar het levende Woord van 
God dan hopen wij u op de avonden 
van een der mannenverenigingen en de 
Toogdag te ontmoeten. Reserveer toch 
tijd in uw agenda voor het bestuderen 
van Gods Woord, het gaat om een eeu-
wig wel of een eeuwig wee; het is van 
levensbelang en overstijgt alle andere be-
zigheden, hoe belangrijk die misschien 
ook kunnen zijn! Nauwgezet bestuderen 
van Gods Woord zou onder ons vanzelf-
sprekend moeten zijn; maar anno 2014 
wordt dit ten onrechte, steeds meer en 
meer als een bijzonderheid geconsta-
teerd. Laat het alzo onder u niet zijn: 
´Opdat de God van onzen Heere Jezus 
Christus, de Vader der heerlijkheid, 
u geve den Geest der wijsheid en der 
openbaring in Zijn kennis; namelijk 
verlichte ogen uws verstands, opdat gij 
moogt weten…’ [Ef.1:17-19]  Dat het 
persoonlijk gebed om die Geest in ons 
midden oprijze tot de troon der genade; 
opdat de vruchten van de vervulling met 
de Heilige Geest in ons persoonlijk en 
kerkelijk leven openbaar komen in de 
lofzang op Hem, de God des levens, en 
in de gemeenschap met elkaar. Soli Deo 
gloria.

1. Bron: ds. A. Vroegindeweij; GW, 61e jaargang.

Pinksteren is het 
grote keerpunt in 
het komen van de 
Heilige Geest.
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Tekst: Ds. W.J. op ‘t Hof

Zicht op opleiding en vorming

De positie van een 
bejaarde docent op het

Hersteld Hervormd 
Seminarie
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Helaas is er in onze kerk een groot gebrek aan ge-
promoveerde en bekwame predikanten. Dat was 
de reden dat de commissie opleiding en vorming 
mij vroeg om nog door te gaan na mijn pensioen-
gerechtigde leeftijd. Nadat ik dit één jaar gedaan 
had, noopten gezondheidsproblemen mij om met 
drie van de vier vakken te stoppen. Het gesigna-
leerde gebrek kwam toen schrijnend voor de dag. 
Voor ieder vak moest een aparte docent benoemd 
worden, van wie er op dat moment twee niet tot de 
HHK behoorden!
Het doceren van de vier vakken had ik nog wel 
gekund, maar dan had ik niet als bijstand in het 
pastoraat verbonden aan de gemeente Elim op Urk 
moeten doorgaan. Aangezien het ambtelijke werk 
voor mij altijd bovenaan gestaan heeft en ik derhal-
ve ook nooit vrijgesteld wilde worden van het amb-
telijke werk, ging Urk voor mij boven de VU.
Het vak dat ik momenteel nog steeds geef, is 
geschiedenis van het gereformeerd Piëtisme. De 
reden dat ik dit vak behouden heb, is gelegen in 
het feit dat ik op verzoek van het moderamen van 
de HHK van de VU verlenging van mijn hoogle-
raarschap heb gekregen. Dit hoogleraarschap is 
verbonden aan het genoemde vak.
Als hoogleraar ben je het aan je stand verplicht om 
te publiceren. Dat heb ik altijd in ruime mate ge-
daan en doe ik nog steeds. Toch is er een zwenking 
in mijn publicatiewerk gekomen. Was het vroeger 
sporadisch dat ik iets in het Engels of Duits publi-
ceerde, tegenwoordig komt dat veel meer voor. De 
faculteit stelt er namelijk prijs op dat mijn kennis 
en inzichten ook onder de aandacht van buiten-
landse geleerden komen. Zo ben ik bezig met een 
bundel artikelen te schrijven die in het Engels 
vertaald zal worden.
Wie hoogleraar is, heeft het promotierecht. Op dit 
moment heb ik aardig wat personen die te kennen 
hebben gegeven onder mijn supervisie te willen 
promoveren. Hun onderwerp betreft dan in alle 
gevallen Nederlandse en Engelse oudvaders. Het 

Ik wil deze bijdrage beginnen met eerst mijn positie op 
het HHS uit te leggen. Wat doet een docent van 66,5 jaar 
nog op het seminarie? Volgens de regels van de VU en de 
HHK had ik op mijn 65ste verjaardag met het docentschap 
moeten ophouden. 

begeleiden van deze promovendi kost veel tijd en 
inspanning. Sommige promovendi hoef je alleen 
maar te sturen, andere moet je nauwkeurig bege-
leiden. Helaas behoort een kleine minderheid tot 
de HHK. Dit heeft weer alles te maken met het 
geconstateerde gebrek aan wetenschappelijke be-
langstelling.
Het enige vak dat ik nu nog doceer, is opgesplitst 
in twee delen. Het ene deel bestaat uit literatuur, 
waardoor de studenten een goed en gevarieerd 
beeld van de oudvaders moeten krijgen. De blik 
wordt dan niet beperkt tot ons land, maar betreft 
het gereformeerde Piëtisme over heel de wereld, 
vanaf de zestiende eeuw tot en met het heden. Zelf 
vind ik het heel belangrijk dat de studenten leren 
zien dat de Nederlandse oudvaders geen verschijn-
sel op zichzelf waren, maar dat zij in feite een 
onderdeel vormden van een internationaal kader. 

Wereldwijd gezien hebben de Engelse oudvaders 
veel meer invloed uitgeoefend dan de Nederland-
se. Wat weinigen weten, is dat er veel internatio-
nale contacten tussen de Engelse, Nederlandse en 
Duitse oudvaders zijn geweest. Welbeschouwd is 
het gereformeerd Piëtisme de belangrijkste inter-
nationale stroming geweest die zich in de geschie-
denis tussen de Reformatie en de Verlichting heeft 
voorgedaan.
Het tweede deel bestaat in archiefonderzoek, 
waarbij de studenten het schrift van zeventien-
de-eeuwse kerkenraadsacta moeten ontcijferen. 
Op deze wijze dragen ze een bescheiden steentje 
aan het voortgaande onderzoek bij. De meesten 
van hen vinden dat een belasting, maar er zijn er 
ook die zo de smaak van het echte onderzoek te 
pakken krijgen.

Wie hoogleraar 
is, heeft het 
promotierecht. 
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advertentie

De Oase is een Diaconaal gastenhuis te Ouddorp. Welkom 
zijn gasten die emotioneel uit balans zijn en worstelen 
met het leven. De Oase is een oord van rust en structuur, 
ontspanning en bezinning. Wij bieden pastorale en 
psychosociale zorg. De Oase is afhankelijk van giften. Helpt 
u helpen? Steun de Oase en word donateur via de website.

Diaconaal gastenhuis de Oase 
Hazersweg 81, 3253 XE Ouddorp
Telefoonnummer: 085-4898886
info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl
www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl

Stichting de Oase is een initiatief van de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk, 

de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Uw gift is van harte welkom op rekening 
NL15 INGB 0007 2908 52
Stichting de Oase is aangemerkt als ANBI. Giften zijn daardoor aftrekbaar.

  Als het leven 
om een adempauze    
    vraagt…

“Hier is echt oog voor je”

RST Zorgverleners biedt ook verpleging &
verzorging en huishoudelijke hulp

“Die eerste dagen 
vergeet ik nooit meer”
Wie zorgt de eerste dagen na de bevalling voor 
de baby, voor jou en het gezin? Kraamzorg door 
mede werkers met een reformatorische identiteit, 
dat is een vertrouwd idee. Meer informatie? 
www.rstzorg.nl of bel 0342 - 42 23 24.
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“Je kunt leren je gedachten te 
sturen. Met die ervaring ga je 
ontdekken dat je in staat bent je 
gevoel en gedrag te beïnvloeden. 
Elke behandeling is een span-
nende ontdekkingsreis.”

Sytske Westra, GZ-psycholoog.

Lees meer over deze behandel-
methode op www.cruciaalggz.nl 

Last van angst- en    
   paniekklachten?

n    n    
klachten?

Cruciaal GGZ 

◦ Persoonlijke hulpverlening
◦ Vanuit een christelijk perspectief 
◦ Door ervaren professionals
◦ Geen wachtlijst

   088 111 9 000

Cruciaal is onderdeel van 
Lelie zorggroep

adv 84x125 sytske zicht op de kerk.indd   1 17-06-14   15:44

 Drukkerij Verloop
Bedrijventerrein Vinkenwaard
Ohmweg 31 - 2952 BD Alblasserdam
Postbus 33 - 2950 AA Alblasserdam

 T  078 691 28 99
F  078 691 95 36
E  info@verloop.nl
I  www.verloop.nl

Ontwerpstudio, drukkerij, binderij, 
personaliseren, verzendgereed maken...

Vormgevers 
van drukwerk
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Jongeren
‘God verlangt ernaar ons in de stilte  

te ontmoeten’ 
Rosanne (15)

Agenda
3 – 6 oktober
Bijbelstudieconferentie 
18+ te Lage Vuursche

11 oktober
Kadervormingsdag 
te Lunteren

25 oktober 
Kadervormingsdag  
te Oud-Beijerland

15 november
Jongerendag 16+ 
te Hoevelaken

ZICHT OP



S tille tijd is tijd voor de Heere. Op dat moment lees 
je uit je Bijbel of bid je. Je doet even geen andere 
dingen. Je kent vast Daniël wel. Samen met zijn 
vrienden is hij naar Babel gebracht. Daar leert hij 

allerlei nieuwe dingen. Hij moet allemaal boeken over 
de goden van Babel lezen. Maar daarnaast doet Daniël 
elke dag nog iets anders. Hij bidt! In Daniël 6 lees je dat hij 
dat drie keer per dag doet. 

Daniël neemt elke dag tijd om de Heere te zoeken. Hij 
houdt stille tijd. Waarom vindt hij dat zo belangrijk? Daniël 
wil elke dag zijn zonden aan de Heere belijden. Hij vraagt 
aan de Heere of Hij hem wil helpen. Daniël kan zijn stille tijd 

niet missen. Hij heeft de Heere echt nodig! Zonder Hem 
kan hij niets doen. Daniël leeft tussen allemaal mensen die 
de Heere niet kennen. Hij woont in een goddeloos land. 
Koning Darius heeft een erge straf ingesteld. Wie bidt tot 
zijn eigen God, wordt in een kuil geworpen. Midden tussen 
de leeuwen, met hun grijpende poten en scherpe tanden. 
Toch stopt Daniël niet met bidden. Elke dag neemt hij tijd 
voor de Heere. 

Doe jij dat ook? Kun je net als Daniël niet zonder de Heere 
leven? Alleen Hij kan jou een nieuw hart geven. Hij kan 
en wil jou helpen bij alle dingen. De Heere wil naar jouw 
gebed luisteren. Zoek jij Hem?!

12-

Stille tijd. Daar heb je vast weleens van gehoord. 
Misschien op zondag in de kerk. Of thuis van je ouders. 
Maar wat is nu eigenlijk stille tijd? Weet jij het? 
Hanneke de Kat

Bid jij?!
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Na de grove zonde met 
het gouden kalf heerst 
er angst bij het volk Isra-
el. Wat zal God doen? 

Driftig beent Mozes tussen de tenten 
door. Hij sleept zijn tent een eind 
buiten het leger. Met die afstand 
laat hij zien dat God geen omgang 
kan hebben met de zonde. Dan bidt 
Mozes voor het volk. God daalt neer, 
in de wolkkolom. Het volk houdt de 
adem in. Hoe zal dit aflopen? 

In de tent spreekt de HEERE met 
Mozes, zoals een man spreekt met 
zijn vriend. ‘Aangezicht aan aange-
zicht’. De HEERE komt ongelofelijk 
dichtbij. Menselijkerwijs gesproken 
kijkt de HEERE samen met Mozes 
naar het volk en doet een voorstel. 
Mozes wil, ondanks die grote zonde, 
tóch de HEERE onder ogen komen. 
Neem dat mee: zoek áltijd de HEERE 
op! Juist ook als je zonden je aan-
klagen. Alleen bij Hem is genade 
verkrijgbaar!

16-

Hóe voel jij je tijdens 
het gebed? Het voelt 
natuurlijk anders, als 
je zwaar gezondigd 
hebt, dan wanneer je 
blij en dankbaar bent. 
Als je blij bent, is het 
gemakkelijker om met 
de HEERE te spreken, 
dan wanneer je leven 
in puin ligt. Toch wil 
ik juist dáárover iets 
zeggen.

Leo de Kluijver

Let eens op de ‘jongeling Jozua’. 
Jongeling betekent hier niet ‘tiener’, 
maar ‘onervaren’. In de tent leert hij 
wat spreken met de HEERE is. Mozes 
loopt heen en weer, maar Jozua 
blijft op zijn plek bij God. Dat moet 
een geweldige gebedservaring  
zijn geweest, denk je niet? Jozua 
leert hoe goed het is om dichtbij de 
HEERE te zijn en altijd Zijn aangezicht 
te zoeken. Neem dat ook mee.

Wie op aarde van genade leert 
leven, zal eenmaal in de eeuwige 
heerlijkheid de HEERE ontmoeten. 
Alleen dankzij Christus’ werk zullen 
we Hem, o wonder, onder ogen 
kúnnen komen! Ja, dan zullen we 
Hem zien zoals Hij is. Van aangezicht 
tot aangezicht! Dichterbij kan niet. 
Verlang jij daar ook naar?

God onder
ogen komen

‘En de HEERE sprak tot Mozes aangezicht aan 
aangezicht, gelijk een man met zijn vriend 

spreekt; daarna keerde hij weder tot het leger, 
doch zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, de 
jongeling, week niet uit het midden der tent’ 

Ex.33:11
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16+
Kadervormings-
dagen
Ook dit jaar worden er Deo 
Volente in oktober weer 
twee kadervormingsdagen 
georganiseerd. Tijdens deze 
dagen wordt nagedacht 
over het thema:  ‘Orde, 
gezag en relatie in het 
jeugdwerk’.

Kerkelijk jeugdwerk vraagt 
om gezelligheid en orde. Die 
twee zijn niet los verkrijgbaar. 
Een inspirerende spreker reikt 
vanuit theorie en praktijk 
handvatten aan voor 
orde, gezag en relatie in 
het jeugdwerk. Zowel voor 
kinderen en tieners, als voor 
onrustige jongeren op de 
jeugdvereniging. Verder is er 
een workshopprogramma 
voor leidinggevenden 
12- en 16- : ‘Hoe ga je 
om met buitenbeentjes 
en drukteschoppers?’ En 
voor de ambtsdragers 
en leidinggevenden 16+: 
‘Jongeren houden elkaar 
vast binnen een groep. Hoe 
vorm je zo’n groep?’

Geïnteresseerd? Kom dan 
D.V. 11 oktober naar Oud-
Beijerland (Maseratilaan 1) 
of 25 oktober naar Lunteren 
(Schaepmanstraat 2). Neem 
ervaringen en vragen mee 
en bespreek dit met andere 
leidinggevenden! 
De dag wordt om 09.30 uur 
geopend en om 13.30 uur 
afgesloten. Inloop is vanaf 
09.00 uur en voor de lunch 
wordt gezorgd!

Voor meer informatie en 
aanmelding: www.hhjo.nl/
leiding/kadervorming

S tilte uit respect. Dat herken je wel. Met dodenherden-
king en bij begrafenissen worden vaak één of meerdere 
minuten stilte gehouden. Om te herdenken. Sta jij er wel-
eens bij stil dat stilte voor meer doeleinden geschikt is?

Neem een goed gesprek met je vriend(in) in gedachten. Je 
spreekt, zwijgt en luistert. In een gesprek kan een stilte kil en af-
standelijk zijn. Maar het kan ook onuitgesproken verbondenheid 
betekenen. Wederzijds begrip. Zulke stiltes moet je zelf zoeken. 
Want overal om je heen klinkt geluid, muziek, straatgeruis, lawaai. 

Door de stilte heen kunnen wij anderen iets laten weten. Ook God 
werkt door de stilte heen. Denk eens aan Elia. Niet door het on-
weer of de harde wind, maar in het suizen van een zachte stilte 
spreekt God tot hem. Ken jij die zachte stilte? Hoor jij daarin Zijn 
stem? Of is er een kille, harde stilte in jouw hart, omdat je weigert 
om te knielen aan Zijn voeten? Dan is het foute boel.

Als God spreekt in de stilte en jij God na mag spreken, dan wil 
de Heere door deze stilte in je wonen. Herken je de stem van Zijn 
Geest, Die spreekt door het Woord? Laat de Bijbel tijdens je stille 
tijd niet dicht! Christus zocht zelf vaak de stilte op om met Zijn Va-
der te spreken. Hij is jou daarin tot een voorbeeld.

Twee militaire vliegtuigen met de stoffelijke 
overschotten van slachtoffers landen op 

vliegbasis Eindhoven. Eén minuut stilte volgt. 
Dan worden de sobere houten kisten uit de 

vliegtuigen gedragen. In stilte. 

Ewald Kloosterman

Stilte
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Het overkomt me regelmatig. Als ik na een 
drukke werkdag thuiskom, kan ik meestal 

direct aanschuiven voor een heerlijke 
maaltijd. In mijn hoofd ben ik nog bezig met 

alle gebeurtenissen van de werkdag. Fysiek zit 
ik bij mijn vrouw en kinderen aan tafel, maar 
in gedachten ben ik met andere dingen bezig. 
Opeens klinkt het: ‘Hoor je me wel?’ Kennelijk 
is mijn vrouw of één van onze kinderen iets 

aan het vertellen, maar het gaat gewoonweg 
langs me heen.

J. van Zijtveld (secretaris HHJO)

G oed luisteren betekent stil zijn en je gedachten orde-
nen. Dit geldt voor het luisteren naar mensen, maar 
veel meer voor het luisteren wanneer de Heere 
tot ons spreekt. En zeker, de Heere spreekt! Menig 

jongere vraagt zich af: ‘Maar hoe spreekt de Heere dan?’ Elke 
keer als we de Bijbel lezen en elke zondag als we onder de ver-
kondiging van het Woord zijn. Maar ook door de dingen die in 
ons eigen leven gebeuren of om ons heen. Wees stil en luister!

Bij de Heilige Doop heeft de Heere je al bij je naam genoemd. 
Daar is de meest rijke belofte in je leven gegeven. Die belofte 
kan alleen door een waar geloof aangenomen worden. De 
wedergeboorte. Bij die wedergeboorte krijgen we ‘de hand’ 
waarmee we de belofte kunnen aannemen: het geloof. Dat 
geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest, Die je in de doop 
is toegezegd. Luister nog eens goed naar antwoord 74 van de 
Heidelbergse Catechismus. Daar belooft God aan gedoopte 
kinderen ‘de Heilige Geest, Die het geloof werkt’. Alles uit Hem!

In deze afhankelijkheid mag de HHJO het werk voor onze jon-
geren verrichten. De HHJO heeft als beleidsvisie: ‘Verbond, Ver-
binding & Verantwoordelijkheid’. Vanuit deze thema’s willen we 
jongeren, ouders, kerkenraden en leidinggevenden toerusten 
om onze jongeren bij de Heere te brengen. Opdat ook voor 
hen zou gelden: ‘Neigt uw oor en komt tot Mij, hoort en uw ziel 
zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken en u 
geven de gewisse weldadigheden van Davids’ (Jesaja 55:3).

Bestuur

Hoor 
je me 
wel?
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Geboortewonder
Voor kandidaat Van Binsbergen 
is de geboorte van elk mens een 
wonder op zich. ‘God spreekt door 
het feit dat je er mag zijn. Dat je er 
bent is uniek. Het is een sprake van 
God.’ Het wonder van de geboor-
te heeft voor Van Binsbergen per-
soonlijk veel betekenis gekregen. 
Van Binsbergen: ‘Op het moment 
dat ik aan mijn ouders kenbaar 
maakte dat ik voor predikant ging 
studeren, werd mijn moeder heel 
emotioneel. Het was voor haar een 
gebedsverhoring. Toen ze negen 
maanden zwanger was, hoorde de 
gynaecoloog mijn hartje niet meer 
kloppen. Mijn moeder moest reke-
nen op een doodgeboren kindje. 

Al voor zijn geboorte sprak de Heere duidelijk in 
zijn leven. Kandidaat F. van Binsbergen is dagelijks 
verwonderd over de manier waarop God spreekt 
door Zijn Woord en door de natuur. ‘Ik probeer als 

visueel geschapen mens mijn best te doen om Bijbelse 
metaforen in de werkelijkheid terug te zien.’

Jacoline Roon (jeugdwerkadviseur)

Kandidaat F. van Binsbergen  
over Gods spreken in zijn leven

Bevestiging
Na de geboorte van Van Binsbergen 
is het de wens van zijn ouders dat hij 
als afgezonderd kind in dienst van 
de Heere komt te staan. Van Bins-
bergen: ‘De woorden die God mijn 
moeder meegaf als troost, heeft Hij 
bevestigd in mijn leven. Dat gaat sa-
men met bepaalde Bijbelteksten die 
voor mij belangrijk zijn geworden. 
Het ijkpunt is dat wat God zegt door 
Zijn Woord. Puzzelstukjes daar om-
heen zijn opmerkingen van anderen, 
soms met flarden van Bijbelteksten 
erin benoemd, die mij stilzetten.’ Met 
dergelijke ervaringen gaat Van Bins-
bergen terug naar de bron. Klopt zijn 
gevoel met dat wat de Heere zegt 
in Zijn Woord?  

Alle leeftijden

Ze kon niet geloven dat het zo zou 
zijn. Je komt dan als vrouw in een 
diep proces terecht. In dat proces 
heeft God krachtig gesproken door 
Zijn Woord. Hij gaf mijn moeder 
door middel van een Bijbeltekst 
troost en uitzicht. Mijn moeder was 
ervan overtuigd dat de gynaeco-
loog fout was; ik zou leven.’ Met 
een glimlach: ‘Voor mijzelf was het 
heel bijzonder om te horen dat er 
uiteindelijk leven bleek te zijn. Mijn 
geboorte was een wonder tegen 
de verwachtingen van een profes-
sional in. Het feit dat ik hier zit, ge-
tuigt daarvan. Niemand wordt per 
ongeluk geboren, dat is voor mij 
een statement geworden.’

Kandidaat F. van Binsbergen
• Getrouwd
•  Vader van Ariën (9), Anne-Lynn (7), 

Gerard Matthé (5), Samuël (1) en 
Lucas (0)

•  Aanstaand predikant van 
Hersteld Hervormde gemeente 
Schoonrewoerd

‘Als God zwijgt, 
spreekt Hij doorgaans 

oorverdovend luid’
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Grijnzend: ‘Het opmerken van Gods 
stem gaat nooit zonder gevoel. 
Zeker niet in mijn geval. Daarom 
probeer ik afstand te nemen van 
een tekst en er exegetisch naar te 
kijken. Hoe lastig het ook is, het is wel 
nodig. Soms blijkt dat een dichter 
van een Psalm in een heel andere 
situatie zat dan ik.’ Als voorbeeld 
noemt Van Binsbergen Psalm 39. Die 
Psalm was van betekenis toen er in 
het pastoraat en in zijn eigen leven 
een aantal geliefden overleden. ‘Ik 
kreeg veel troost uit Psalm 39. De 
eindigheid en kortheid van het leven 
spraken mij aan. Bij goed onderzoek 
bleek deze psalm in het kader te 
staan van David, die ook zijn schuld 
belijdt. In het kader van het pasto-
raat is deze psalm voor mij daarom 
anders gaan functioneren. Hij heeft 
niet afgedaan in zijn betekenis van 
troost, maar goed onderzoek heeft 
mij wel gecorrigeerd. De nietigheid 
van het leven wordt namelijk ver-
bonden met de gevallen mens en 
de gevolgen daarvan.’

Metaforen
Het zijn niet alleen Bijbelteksten die 
een sprake van God zijn in Van Bins-
bergens leven. ‘De Heere spreekt 
ook door andere middelen. Door 
mensen, door het nieuws, door het 
lezen van de krant. Soms zie ik een 
sticker achterop een auto staan, die 
mij aan het denken zet. Dat hoeft 
helemaal geen Bijbeltekst te zijn.’ 
Zelfs de uitspraken van zijn eigen 
kinderen zetten Van Binsbergen aan 
het denken. ‘Een van mijn kinde-
ren kwam op schoot zitten en zei: 
‘Papa, u bent de liefste papa van 
de wereld!’ Op dat moment vroeg 
ik me met eerbied gesproken af: 
wanneer heb ik zo’n moment met 
God gehad? De Bijbel gebruikt ook 
van die metaforen. God is een Va-
der, een Toevlucht, een sterke Toren. 
Ik probeer als visueel geschapen 
mens mijn best te doen om Bijbelse 
metaforen in de werkelijkheid terug 
te zien.’ Van Binsbergen benadrukt 
dat Gods roepstemmen niet alleen 
gepaard gaan met negatieve ge-
beurtenissen. ‘In Jesaja 55 staat de 
bekende tekst: Want Mijn gedach-

ten zijn niet ulieder gedachten, en 
uw wegen zijn niet Mijn wegen, 
spreekt de HEERE. Ik zie deze tekst 
regelmatig boven een rouwkaart 
staan, maar nooit boven een ge-
boortekaartje. Blijkbaar begrijpen wij 
God wel als het goed gaat, maar 
niet als het verkeerd gaat. Dat God 
onderscheid maakt waar het niet 
is, is even onbegrijpelijk. Niet alleen 
in verpletterende zin zijn Gods we-
gen hoger dan onze wegen; ook in 
bemoedigende zin is dat zo. God 
spreekt absoluut ook op een positief 
roepende manier.’

Hubble-ruimtetelescoop
‘Calvijn schrijft dat de Bijbel de bril is 
om de natuur te verstaan. Alles wijst 
heen naar God. Als jochie kreeg ik 
ontzag voor het universum. In de 
bibliotheek zag ik plaatjes van het 
heelal. Nu kun je indrukken van 
het heelal opdoen via hubbelsite.
org. Als ik dat zie, word ik echt stil. 
Kleurencombinaties, getallen en 
sterren kun je dichterbij halen dan 
ooit. Dat is zo fenomenaal mooi. Het 
universum heeft al zoveel mensen 
gebracht tot de erkenning: dit is niet 
rationeel te verklaren. Hier zit iets of 
Iemand achter. Dit is nu God, mijn 
Heere, zegt dan een christen.’ Met 
diepe verwondering gaat Van Bins-
bergen verder: ‘Dwars door het im-
mense heelal heeft God de afstand 
van lichtjaren overbrugd. Hij heeft 
in de kerstnacht Zijn engelen naar 
een bleek, blauw stipje in het heelal 
gestuurd. Op dat vuile en gebroken 
bolletje begon het hartje te kloppen 
van de Zoon van God. En daar, op 
dat bolletje, begon ook mijn hartje 
te kloppen. Dan komt alles bij el-
kaar op de wijze van de genade. In 
zonde ontvangen en geboren. Van 
nature ten dode opgeschreven. En 
Jezus Christus ontvangen uit de Heili-
ge Geest. Zonder zonde.’

Levenscrisis
Van Binsbergen kent ook tijden 
waarin God de grote Afwezige leek. 
Met bewogenheid: ‘Er was een 
periode waarin niet één preek bin-
nenkwam. Ik las de Bijbel en ik bad, 
maar alles wat God eerder had ge-

geven, was weg. Geen geloof, ver-
trouwen en beleving meer. Dat was 
heel schokkend. Van nature is elk 
mens God kwijt, maar hebben we 
daar helemaal geen last van. Het 
eerste werk van God is dat je hem 
gaat missen. Als Hij je uit de duisternis 
getrokken heeft en je bent de HEERE 
voor je gevoel kwijt, dan is dat bitter-
der dan de dood.’ Van Binsbergen 
vraagt zich af of zijn geloof wel waar 
is geweest: ‘Heb ik mij niet bedro-
gen? Heeft de hele gemeenschap 
om mij heen zich niet bedrogen? Je 
gaat het hele rijtje langs. Wil de Hee-
re mij hier iets mee leren? Is er een 
zonde die ik niet beleden heb? Zijn 
er voorvallen in mijn leven waardoor 
ik psychisch labiel ben?’ Uiteindelijk 
komt Van Binsbergen tot de ontdek-
king waar de oorzaak ligt. ‘Dat heeft 
te maken met een diepe crisis die ik 
als puber had. Op het voorgezet on-
derwijs kwam ik in aanraking met lite-
ratuur van Willem Frederik Hermans. 
Alles wat hij beschreef, herkende ik: 
chaos, wanorde, een kerk die niet 
heilig is, christenen die schijnheilig 
zijn. Om een lang verhaal kort te 
maken: God leek de grote Afwezige 
in een wereld die aan allerhande 
ellende en verdoemenis onderwor-
pen is. Ik viel mezelf tegen. Mensen 
waar ik veel hoogachting voor had, 
vielen me tegen. En dan die aan-
grijpende vraag: Waar is God?’ Al 
reflecterend zegt Van Binsbergen: ‘Ik 
liet mezelf teveel leiden door de om-
standigheden. Verkeerde bronnen 
en een verkeerde blikrichting. Dat in 
combinatie met stille tijd die terug-
loopt, maakt het niet vreemd dat je 
de Heere als grote Afwezige ervaart. 
De Heere heeft ons en onze stille tijd 
niet nodig om te spreken, maar je 
maakt het jezelf wel bijzonder moei-
lijk als je alle microfoons waardoor 
God spreekt teveel afplakt. Als God 
zwijgt, spreekt Hij misschien wel oor-
verdovend luid. Als de Heere er niet 
is, weet je wat en Wie je mist. Hij is de 
God die roept en blijft roepen: Waar 
ben je? Dat is niet minder dan een 
aanklacht. Maar wel meer. Daarin 
klinkt ook de weeklacht. Dat wij God 
kwijt zijn, heeft Hij tot Zijn nood ge-
maakt.’
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Voordelig buiten de deur pannenkoeken eten? Word RMU-lid met de kaart 
hierboven! U ontvangt een pannenkoekbon ter waarde van 20 euro om 
heerlijk mee op  ‘strooptocht’ te gaan. Waarom het goed is om RMU-lid te 
zijn? Omdat iedereen die werkt of werk zoekt een beroep kan doen op de 
kennis en ondersteuning van RMU-deskundigen. Zeker bij ontslag, arbeids-
conflict of reorganisatie is dat erg belangrijk!
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