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Zicht op het Woord

De zegenende ziel zal vet gemaakt worden…
Spreuken 11:25a

God wordt van het inhouden

niet rijker en van
het geven niet armer
ds. A.A.F. van de Weg

H

et is een bekende uitspraak: ‘God wordt van het
inhouden niet rijker en van het geven niet armer.’ God is vrijgevig, genadig en weldadig. Hij
is een zeer overvloedige Fontein van alle goed.
(NGB 1). Allermeest bleek dat toen Hij Zijn Zoon gaf in de
volheid van deze kille, inhalige, bekrompen wereld. Vrijgevigheid ten top!
Als God zo is, zouden Zijn kinderen dan anders zijn? Daar
gaat de tekst over. Niet in de eerste plaats over God, maar
over de mensen die het beeld van God vertonen op aarde.
Die op Hem gaan lijken. Anders gezegd: die leven in de
vreze des Heeren. Dat is de bron van een leven, waarin iets
van Gods karakter oplicht in Zijn kinderen. Volgens Spreuken 11 is een kind van God ‘een zegenende ziel’.
Iemand die wat uit te delen heeft. Die wat dóór te geven
heeft. Die wat mee te delen heeft. Juist aan hen die kwetsbaar zijn. Net als God Zélf. Hij deelde niet iets, maar Alles.
Zijn lieve Zoon gaf Hij uit pure vrijgevigheid. Om te redden
wat reddeloos verloren lag. Wie van Zijn genade leert leven,
wordt een ander mens. Dat is allerminst vanzelfsprekend.
Inhalig als we zijn, na Genesis 3. We komen ter wereld om
te verwerven, bezit te vergaderen, vermogen op te bouwen,
voor onszelf een naam te maken. Wat een wonder als Gods
genade mijn bestaan openbreekt en ik oog en hart krijg voor
een ander. Omdat ik allereerst oog en hart kreeg voor Hem,
Wiens liefde mij zocht en vond!
Een zegenende ziel weerspiegelt Gods karakter. Anders
gezegd: je wordt een ‘kleine christus’ voor je medemens.
(Luther). Je gaat je gaven met vreugde en gewillig aanwen-

den tot nut en zaligheid van anderen (HC 12). Dat is écht
christelijk! Ik ben niet meer van mijzelf… (HC 1) Dus ook
mijn tijd, mijn gaven, mijn karakter, mijn geld… Ik krijg
het uit de hand van God. Zo leef ik. Weliswaar met vallen
en opstaan, maar diep verlangend het beeld van Christus
gelijkvormig te worden. Delend van Gods kapitaal. Zullen
we de woorden van de tekst als een spiegel laten functioneren? In hoeverre licht het beeld van God op in mijn leven?
Er is alle reden om ons voor God te verootmoedigen als ons
eigen ego op de troon zit en ons leven cirkelt om ons eigen
middelpunt.
Levert zo’n dienende houding wat op? Dat is niet de belangrijkste vraag voor een christen. Maar de tekst boven
deze overdenking, geeft toch te denken. Laat ik een voorbeeld nemen uit de natuur. Wie zaad strooit, ontvangt meer.
Het is een kwestie van investeren. Maar het levert je uiteindelijk ook wat op. Meer dan je wellicht vermoedde. Daar
doe je het voor. Zo is het ook met de zegenende ziel. Hij
of zij zal ‘vet gemaakt worden’, of ‘verzadigd worden’. Het
levert hier en nu al diepe tevredenheid en vreugde op als
je al zegenend de ander dient met je gaven. Maar de echte
stimulans is Gods heerlijke toekomst. Christus’ vooruitblik
op de jongste dag (Matt. 25) herinnert ons eraan, dat Gods
kinderen zonder hun eigen werken zalig worden en toch
niet zonder goede werken het Koninkrijk beërven. Van de
goede werken, die voortkomen uit het ware geloof, geldt:
‘en hun werken volgen met hen’ (Op. 14:13). Daarom: laten we niet vertragen in goed te doen (Gal. 6:9). Omdat de
bewogenheid die een christen in deze wereld toont, vrucht,
spiegel en echo van Zíjn barmhartigheid is!
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Zicht op diaconaat

Gevangenen
bezoeken,
wat doet dit met je?

‘Het is alweer dertien jaar geleden dat ik in het
kader van de opleiding tot Godsdienst-Pastoraal
Werker een stageplaats zocht en deze vond bij
Gevangenenzorg Nederland. In de gevangenis van
Lelystad was men gestart met vormingsonderwijs
voor gedetineerden.
P. Vogelaar
ouderling in de Hersteld Hervormde gemeente van Kesteren

Op zaterdagen werd dit aan diverse
groepen gegeven door twee of drie vrijwilligers. Een boeiende periode waar
ik niet los van kon komen; ik mocht
dit drie jaar doen. Daarna is het bezoekwerk aan gedetineerden gekomen,
dat ik nog steeds mag doen. Wat doet
dit met je? Waarom doe je dit? In de
eerste plaats omdat het een Bijbelse
opdracht is. Maar ook om dicht bij een
persoon te staan, die ernaar uitkijkt dat
je komt. Die vaak geen andere bezoekers kent en in een overvolle gevangenis toch eenzaam is.

Bemoediging
Naast het bezoekwerk mag ik tegen-

woordig ook voorlichting geven over
ons werk op scholen, kerken en andere instellingen. Een mooie gelegenheid om dit werk onder de aandacht
te brengen.
Het is werk dat je niet in eigen kracht
kan doen en daarom biddend mag worden gedaan. Toch mag er weleens een
bemoediging zijn.
Enige maanden geleden ging ik naar de
gevangenis in Vught voor het bezoek
aan een man met een Turkse achtergrond. Hij is sinds 2013 gedetineerd
en moet nog minimaal tot 2022 zitten.
Hij ziet altijd erg uit naar mijn komst.

De man heeft geen familie en dit is het
enige bezoek dat hij krijgt. Het bezoek
vindt plaats in een bezoekkamer. Soms
kan het wel een kwartier duren voordat
men de gedetineerde heeft opgehaald
en dan zit je te wachten in een afgesloten ruimte. Zo ook die morgen. Terwijl
ik daar zat te mijmeren, hoorde ik ergens op een van de gangen in de gevangenis een man zingen. Hij hief een
Psalm aan. Een prachtige bariton, die
met overgave het eerste vers van Psalm
32 zong in de oude berijming: ‘Welzalig
hij wiens zonden zijn vergeven; Die
van de straf voor eeuwig is ontheven;
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, Voor ‘t heilig oog des HEEREN
5

weet ik niet, maar dat is ook niet belangrijk. Wel wat hij zong en dan ook
nog op die plaats. Een emotioneel
moment waarop je weer mag weten,
waarom je op deze plaats bent.
Ik hoop dat ik dit werk nog lang mag
blijven doen en het is tevens mijn gebed dat er meerdere vrijwilligers uit
onze achterban zich geroepen gaan
voelen om dit werk te gaan doen.

is bedekt.’ De zanger stopte even om
daarna met overtuiging door te gaan:
‘Welzalig is de mens wien ’t mag gebeuren, Dat God naar recht hem niet wil

schuldig keuren. En die in ‘t vroom en
ongeveinsd gemoed, Geen snood bedrog maar blank’ oprechtheid voedt.”
Het gezang stopte, wie de zanger was

Omzien naar gevangenen,
een Bijbelse opdracht
Dagelijks zijn de vrijwilligers van
Gevangenenzorg Nederland (650
in totaal) in de gevangenissen en
tbs-klinieken van Nederland te
vinden. Waarom is het belangrijk om
gevangenen te bezoeken?
In de eerste plaats: Het is een Bijbelse
opdracht. In Mattheüs 25:36 staat:
‘Ik was in de gevangenis en gij zijt
tot Mij gekomen.’ Ieder mens is een
schepsel van God en ieder mens krijgt
een nieuwe kans. Wij voelen ons als
Gevangenenzorg niet geroepen tot oordelen: vervolging en berechting ligt in
onze samenleving exclusief in handen
van de rechterlijke macht; wij willen de
misdaad (die we wél veroordelen) niet
verwarren met de misdadiger.
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in gesprek gaan met (ex-)gevangenen.
Wij hopen hen hiermee een nieuw
perspectief te geven, zodat gevangenen
afstand nemen van hun criminele levenswijze.

Familie van gevangenen

Nieuw perspectief

Behalve de gevangenen zelf kunnen
ook de familieleden van gedetineerden
een beroep op ons doen. Vaak zijn zij
eenzaam omdat ze niet durven praten
over hun man of zoon in de gevangenis.
Ze vinden een luisterend oor en steun
bij onze vrijwilligers.

Gevangenenzorg Nederland gelooft in
herstel en maakt dat geloof concreet
door het inzetten van vrijwilligers, die

Diaken E.T. Draaijer - Portefeuillehouder gevangenenzorg binnen de GDC

Dit biedt Gevangenenzorg
Nederland:
Steun aan (ex-) gevangenen
Onze vrijwilligers gaan op bezoek bij
gevangenen tijdens en na detentie.
Steun aan familie van gevangenen Familieleden van gevangenen kunnen ons bellen, chatten of
mailen. Onze vrijwilligers gaan thuis
op bezoek.
Steun aan tbs-gestelden Onze
vrijwilligers bezoeken tbs-gestelden
in de tbs-klinieken, tijdens en na
behandeling.
Het Kindercadeauprogramma
Onze vrijwilligers bezorgen namens
een vader of moeder in detentie een
verjaardags- en/of kerstcadeau voor
kinderen tot en met twaalf jaar.
Herstelrechtprogramma’s
In onze Herstelrechtprogramma’s
wordt gesproken over het nemen
van verantwoordelijkheid voor eigen
gedrag in het verleden, heden en
in de toekomst. Deze programma’s
worden in diverse gevangenissen
verzorgd.
Arbeidsbemiddeling via De
Compagnie De Compagnie is een
speciale afdeling in de gevangenis
van Krimpen aan den IJssel. Hier
wordt een groep gevangenen intensief voorbereid op hun terugkeer in
de maatschappij.
Meer informatie: gevangenenzorg.nl

Thuis in Zuid
Liefde en aandacht maken veel los!
‘Heb je een brood voor me?’
Op een avond gaat bij vrijwilliger Alma
de telefoon. Het is Ramon, één van de
bewoners van de flats in Ede-Zuid. ‘Heb
je een brood voor me? vraagt hij. Ramon
blijkt al weken op heel weinig voedsel te
leven. Maar hij heeft diabetes en moet nu
echt iets eten. Alma stapt op de fiets om
hem wat te brengen en zorgt er met andere
flatbewoners voor dat hij in de weken erna
voldoende te eten heeft.

Drie jaar geleden kende nog niemand
in de Elskampflat in Ede Alma (44)
en de vrijwilligers met wie ze Thuis
in Zuid op poten zette. ‘De gemeente
waar ik toe behoor had een avond met
een diaconaal consulent. We wilden als
gemeente meer betekenen voor de buitenwereld, buiten ons eigen vertrouwde
clubje’, vertelt Alma. ‘Als we samen
Bijbelstudie deden, dacht ik wel eens:
al die mensen buiten onze gemeente die
in de narigheid zitten, wat betekenen
we eigenlijk voor hen? Ik moest vaak
denken aan Jesaja 58 vers 6 en 7: Is
niet dit het vasten dat Ik verkies: Dat gij
losmaakt de knopen der goddeloosheid,
dat gij ontdoet de banden des juks, en
dat gij vrij loslaat de verpletterden, en
alle juk verscheurt? Is het niet dat gij den
hongerige uw brood mededeelt en de arme
verdrevenen in huis brengt?
Samen met gemeentelid Marjan zocht
Alma contact met de wijkregisseur van
Ede-Zuid. ‘Eenzaamheid in de wijk
bleek een groot probleem. Corporatie
Woonstede gaf ons de beschikking over
een ontmoetingsruimte. Vanaf het begin
was er veel belangstelling’, vertelt Alma.

Thuis in Zuid
Acht grote flats aan de zuidkant van
Ede, daar woont de doelgroep van het
vrijwilligersinitiatief Thuis in Zuid. In de
flats zijn heel wat mensen die weliswaar
een dak boven hun hoofd hebben, maar

toch thuisloos zijn. Het initiatief van enkele leden van de Hersteld Hervormde
Gemeente in Ede om koffie-ochtenden
te starten in één van de flats ontmoet
dan ook veel enthousiasme. Zoveel,
dat het initiatief zich in drie jaar sterk
uitbreidt. Sinds mei is er elke dag een
activiteit. Vrijwilligers uit verschillende
kerken ontvangen bezoekers, bieden
een luisterend oor of doen een spelletje.
Er kan iets lekkers worden gebakken, er
zijn naaimachines en wie wil schilderen
kan, er ook terecht. Op woensdagmiddag zijn de kinderen uit de flats welkom.

Ontmoeting
Soms komen grotere problemen boven
tafel, zoals eenzaamheid en schulden.
Liefde en aandacht maken veel los!
Daarom is het belangrijk dat vrijwilligers
getraind en voldoende begeleid worden.
Stichting Ontmoeting is gevraagd om
professionele ondersteuning te geven
bij dit werk. Vanaf februari van dit jaar
zorgt een parttime medewerkster van
Ontmoeting voor de coördinatie van het
vrijwilligerswerk en het werven en trainen van vrijwilligers. Ook denkt ze mee
met het geven van een zorgadvies, denk
hierbij bijvoorbeeld aan het doorverwijzen naar de juiste zorgorganisatie(s).
Tevens legt de medewerkster van stichting Ontmoeting contacten met de gemeente en andere (zorg)instellingen om
de samenwerking te bevorderen.

Als je de vrijwilligers van Thuis in Zuid
vraagt waar hun betrokkenheid vandaan
komt om zich in te zetten, dan noemen ze
de naam van Ramon. Hij motiveert hen.
Waarom? Aan de ene kant laat Ramon zien
hoe groot de problemen zijn die achter
sommige voordeuren schuilen. Hij woonde
op straat en kickte af van een drugsverslaving. Zijn schulden zijn enorm, met zijn
kinderen heeft hij geen contact en hij heeft
een legertje hulpverleners om zich heen.
Aan de andere kant is Ramon een zegen
voor het team. Hij is christen. Toen het
vrijwilligersteam een keer aan de voorbereiding van een wijkmaaltijd begon was Ramon degene die zei: ‘We gaan eerst bidden,
en dan aan het werk.’ Ramon slaagt erin
allerlei flatbewoners mee te nemen naar de
activiteiten. Hij is een belangrijke schakel
tussen de vrijwilligers en de doelgroep.
Toen het team een kok zocht om maaltijden aan te kunnen bieden, wezen
flatbewoners naar Ramon. En wat bleek?
Ramon was jaren kok op cruiseschepen.
Hij wilde graag helpen. Op een wonderlijke manier werd daarmee de vraag van het
team beantwoord.

Meer informatie?
Wilt u meer lezen over Thuis in Zuid en
het project financieel ondersteunen? Kijk
op ontmoeting.help/thuis-in-zuid
diaken E.T. Draaijer
Portefeuillehouder dak- en thuislozen
binnen de GDC
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Steeds minder zicht
Bij de kwetsbare groepen in de gemeente behoren
ook de blinden en slechtzienden. In iedere
kerkelijke gemeente zijn er mensen met een visuele
handicap. Soms is het aan de buitenkant zichtbaar
door een blindenstok, een blindengeleidehond of
het dragen van een speciale bril, maar soms ook
helemaal niet, omdat een bril niet helpt.
ds. J. Joppe

Een slechtziende ouderling
Aan ouderling R.J. Kleinendorst (72)
van de hersteld hervormde gemeente
te Oud-Beijerland is het niet gelijk
te merken dat hij slechtziend is. Zo’n
zeven jaar geleden is bij hem MD (Macula Degeneratie) geconstateerd. Dat
is een slijtage van het centrale deel van
het netvlies, ook wel de gele vlek of
macula genoemd. Dit is het deel van
het netvlies waarmee details worden
waargenomen. Hij haalt een stukje
papier uit zijn jaszak waarop duidelijk
wordt wat hij ziet of juist niet ziet. Een
zwarte vlek bedekt de meeste letters
van het papier.
8

Kleinendorst heeft de droge vorm van
Macula Degeneratie die niet behandeld kan worden. Geleidelijk aan is hij
steeds slechter gaan zien. Bij vroegtijdige ontdekking van de natte vorm
van MD kan met injecties de schade
beperkt worden.
Toen vier jaar geleden bleek dat de
Oud-Beijerlandse ambtsdrager niet
meer lezen kon, heeft hij overwogen
om zich niet meer herkiesbaar te
stellen. De andere kerkenraadsleden
vonden dat geen oplossing en gaven
aan hem bij deze beperking te zullen
helpen. Vooral een ambtsdrager die
met pensioen is en overdag ambtelijke
taken kan vervullen, zien we niet graag
vertrekken. Ook zijn vrouw wilde graag
dat hij met het ambtelijke werk, wat
de liefde van zijn hart heeft, verder zou
gaan. Ze was bereid zijn chauffeur te
zijn. Hij stelde zich herkiesbaar.

Bijbelgedeelte uit het
hoofd leren
Nu die periode van vier jaar bijna ten
einde is, merkt hij dat het zicht steeds
minder wordt. Ook het herkennen
van gezichten is er niet meer. Hij is de
Heere dankbaar dat hij in de afgelopen
periode nog heel wat pastorale bezoekjes heeft mogen afleggen. ‘Vaak ging ik
met diaken R.H. Schop (69) op stap.
Hij heeft een droge vorm van Macula
Degeneratie, maar mag nog wel auto
rijden en kan nog uit de Bijbel lezen.
Als ik alleen een bezoekje bracht, vroeg
ik of de mensen zelf een door mij opgegeven stukje uit de Bijbel wilden lezen.
Daarna zei ik er wat over en sloot af
met gebed.’ Als hij een condoleance
of rouwdienst moest afsluiten, leerde
Kleinendorst thuis het Bijbelgedeelte
uit het hoofd.
Hij is blij met de vele hulpmiddelen,
waarover onder andere Bartiméus adviezen verstrekt. Via de iPad kun je van
alles laten voorlezen. ‘Via de Daisy-speler beluister ik het RD, Terdege, de
Gezinsgids en het Kerkblad van de
Hersteld Hervormde Kerk. Dat is een
uitkomst. Ook voor het werk van de
Christelijke Bibliotheek voor Blinden

Diaken Schop en ouderling Kleinendorst

en Slechtzienden (CBB) heb ik veel
waardering.’

Liturgie vooraf doornemen
Ouderling Kleinendorst vindt het fijn
om de liturgie van de erediensten
vooraf door te nemen. ‘Dan kan ik de
onbekende psalmen wat uit mijn hoofd
leren. Het heeft voor mij geen zin, zoals bij een ander gemeentelid, om de
psalmen en het Schriftgedeelte groot
uit te printen en dan mee te nemen
naar kerk. Dan kan ik toch niet lezen.’
Een wat jonger slechtziend gemeentelid laat zijn vrouw de psalmen langzaam
inspreken. Tijdens de dienst luistert hij
dan met een oortje naar die opname en
kan hij de psalmen meezingen.
Een ander gemeentelid met een visuele
beperking print de liturgie, de psalm en
het Schriftgedeelte uit in braille.

Enkele tips
• Het is voor de meeste kerkgangers
met een visuele beperking fijn als ze
de liturgie van de erediensten tijdig
ontvangen om zich zo op hun eigen
manier te kunnen voorbereiden.
• Gemeenteleden die nog wat kunnen lezen, zijn mogelijk geholpen in
de kerk met een grote letter-psalmboek of grote letter-Bijbel.
• Vaak heeft een visueel gehandicapte ook een vaste zitplaats in de kerk
en wordt soms door gemeenteleden
daarnaartoe geleid.

De Christelijke Bibliotheek voor
Blinden en Slechtzienden (CBB)
is een zelfstandige en gespecialiseerde bibliotheek die vanuit een
christelijke levensbeschouwing
lectuur in passende leesvormen
beschikbaar stelt voor mensen met
een leesbeperking. De CBB heeft
een grote collectie christelijke
lectuur in gesproken vorm op daisy
cd-rom en via streaming, in braille,
in grootletter en digitaal. Deze
collectie bestaat uit onder andere
de Bijbel, Bijbelse (dag)boeken,
liedbundels, Psalmboeken, kranten
en tijdschriften en overige christelijke uitgaven. De CBB is gevestigd
te Ermelo, tel. 0341 – 56 54 99,
internet: www.cbb.nl

Bartiméus is een organisatie die
zich sinds de oprichting in 1915
verbonden weet met de christelijke levenswaarden en er wil zijn
voor alle mensen in Nederland
die slechtziend of blind zijn.
Tel. 088 - 88 99 888, internet:
www.bartimeus.nl
Voor zowel volwassenen als voor
ouders van kinderen met een visuele beperking organiseert Helpende
Handen jaarlijks bijeenkomsten.
Internet: www.helpendehanden.nl/
visuelebeperking.html
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Zicht op opleiding en vorming

Weid Mijn lammeren:

het geestelijk kwetsbare in prediking
en pastoraat
ds. P.C. Hoek

Het is heel terecht dat in dit nummer aandacht wordt
gevraagd voor het kwetsbare. We komen het kwetsbare
namelijk ook in de gemeente op allerlei manieren en in
allerlei gestalten tegen, zowel onder oud als jong. Het gaat
om mensen die minder weerbaar zijn, beschadigd zijn of zelfs
slachtoffer zijn. Die aandacht zal vanuit diverse invalshoeken
nodig en geboden zijn: zowel pastoraal als diaconaal. In
deze bijdrage wil ik – ook in een poging om overlap te
voorkomen – aandacht vragen voor het geestelijk kwetsbare.
In het kader van de zielzorg werken we in kort bestek
enkele overwegingen uit; overwegingen die raken aan zowel
prediking als pastoraat.
10

D

aarbij laten we ons leiden
door het boek dat Martin
Bucer schreef over het
pastoraat onder de titel
Over de ware zielzorg (1538). Hij wijdt een
afzonderlijk hoofdstuk aan de vraag hoe de
zwakke schapen gesterkt moeten worden.
Het gaat dan om de geestelijk kwetsbaren van
de kudde.

Bucer onderkent deze geestelijke kwetsbaarheid in vier vormen, door hem als vier
‘zwakheden’ benoemd. Om te beginnen is
er de zwakheid van hen voor wie het kruis
dat ze dragen, zo zwaar weegt. Het kruis dat
hen is opgelegd maakt hen ‘kleinmoedig en
moe’. En wie van ons ziet ze in gedachten
nu niet voor zich? Degenen die, ook in onze
eigen kring of gemeente, bijna bezwijken
onder de lasten. De tweede groep kwetsbaren wordt volgens Bucer gevormd door
hen die zwakke belijders van Christus zijn.
Ze blijken erg vatbaar voor vreesachtigheid;
ze deinzen snel terug als het belijden lijden
wordt, als smaad en haat hun deel zijn. De
oorzaak daarvan zoekt hij overigens in het
verminderde aanhangen van Christus. De
volgende geestelijke kwetsbaarheid hangt
daarmee samen. Want dan benoemt hij
de kwetsbaarheid van hen die gebrekkige
kennis van Christus hebben en daarmee
te weinig zicht op de verlossing. Met alle
gevolgen van dien. De laatste zwakheid is
die van ‘een onbehoorlijk leven’; als het hart
overvleugeld wordt door vlees en wereld.

Alles wat
zonder Christus
of met kwetsing
van Christus
genoten worden,
is geestelijk vergif.

Hoe verschillend deze zwakheden ook zijn
– de nood van een kruisdrager is een andere
dan van iemand die zich mee laat voeren
door zijn wereldzin – ze zijn toch te herleiden tot één en hetzelfde geestelijke euvel,
meent Bucer: het gaat in alle gevallen om
gebrek aan geloof. Hij vat dus de vrucht in
het oog, maar zoekt daarna nadrukkelijk
naar de wortel. Hij legt de vinger met name
bij de gebrekkige kennis van Christus. Hij
wordt in zijn tijd gewaar hoe de zielen waar
hij zorg voor droeg, nog met allerlei Roomse
smetten behept waren. Ze verstaan nog te
weinig, zo constateert hij, dat ze alles in
Christus hebben, ‘namelijk dat ze alleen

door Zijn verdienste zalig gemaakt worden
en dat Hij niet anders van hen eist dan dat
zij dit vast geloven en belijden’.
Vermoedelijk geldt ten aanzien van de
geestelijke kwetsbaarheid waar wij mee te
stellen hebben hetzelfde. Zwakheid in het
christelijk leven komt voort uit zwakheid
van het geloof. En ook van de kudde Gods
in het heden geldt dat we onder het kruis
zomaar mat en kleinmoedig worden omdat
we te weinig uit de volheid in Christus
leven. Iets wat volgens Bucer samenhangt
met teveel liefde voor de tijdelijke dingen.
Maar hij merkt scherp en ontdekkend op:
alles wat zonder Christus of met kwetsing
van Christus genoten worden, is geestelijk vergif.
Wat is de remedie? In algemene zin stelt
Bucer dat alle zwakte voortkomt uit gebrekkig geloof, dat wil zeggen uit een te weinig
verworteld zijn in Hem. Daarom is voor
alles nodig dat de geestelijke kwetsbaren
het Woord getrouw wordt voorgehouden.
Door het Woord wordt het geloof gewerkt,
versterkt én opgebouwd. Zij moeten dan
ook daar zijn, waar de gemeente samenkomt. Wat een herderlijke wijsheid blijkt er
uit deze wenken! Laat de herder de staf van
het Woord hanteren én laat de geestelijke
kwetsbare zich niet in de afzondering brengen maar de gemeenschap zoeken met hen
die rondom dat Woord verzameld worden.
Want de keerzijde laat zich ook gelden: wie
niet getrouw onder het Woord komt, zet
zichzelf daarmee geestelijk op rantsoen.
Overigens, als het over de geestelijke medicatie gaat, noemt Bucer verder het gebed,
het verzaken van wereldse bezigheden en
begeerten.
Maar na en naast deze algemene wenken,
geeft hij ook bijzondere aanwijzingen als het
gaat over zorg voor het kwetsbare. Opmerkelijk is wel dat al die wenken de kwetsbare
willen leiden tot Christus, dé Herder. Dat
getuigt van herderlijke wijsheid. De kwetsbare wordt niet geworpen op zichzelf of
terugverwezen naar zichzelf, maar gewezen
op Hem Die de moeden krachten geeft.
11
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Voor een betrokken en respectvolle begrafenis.
Wij verzorgen begrafenissen door het hele land
Een begrafenis voor iedere Budget

Dag en nacht bereikbaar op 06-83809248
Vraag GRATIS het boekje "VOOR LATER'' aan.

VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging

0172 23 33 38

1

I

't Zanaa01p 54 4335 AK Middelburg Tel: 06-83809248
E ---iail: info@begrafenisverzorgingdevisser.nl 1
www.begrafenisverzorgingdevisser.nl

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

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

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

Ieder mens en iedere begrafenis is
uniek en verdient zijn eigen zorg.

Chisomo (11)
wil dokter
worden…
…maar ze heeft een aangeboren
oogafwijking. Haar ouders
hebben geen geld voor medische
hulp en ze kan nauwelijks naar
school. Toch hoeft ze haar
droom niet op te geven.
Stichting Stéphanos helpt
kinderen als Chisomo met
voedsel, kleding, medische
zorg en (Bijbels) onderwijs.

voor
€ 15 geeft
eru al 3 kind
!
bijbels
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Apeldoorn

� 055 204 1003

� Schopenhauerstraat 155

7323 LW Apeldoorn

Nunspeet

� 0341 209 001

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

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING




Voor een persoonlijke en betrokken begeleiding
bij het verzorgen van alleen begrafenissen

Maak uw bijdrage over op
NL74 RABO 0335 3074 50
t.n.v. Stichting Stéphanos
of doneer online via
www.stephanos.nl/ikhelp

Daarom bieden wij bij Ichthus Uitvaartzorg u
de mogelijkheid om de uitvaart naar uw eigen
wensen in te richten. Neem contact met ons op
en vraag naar de mogelijkheden.

P.H. (Peter) van der Leer

www.stephanos.nl

T 0318 - 526641
M 06 - 46376232

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

Zicht op Israël

De kwetsbaarheid van
het Joodse volk
ds. F. v. Binsbergen

Kwetsbaar door het gevaar
van buitenaf
Door sommige apologeten wordt als bewijs voor het bestaan van God gewezen
naar de geschiedenis van het volk Israël.
Het bestaan van het Joodse volk is een
wonder op zich. Hoe kwetsbaar zijn ze
in de loop der eeuwen niet gebleken?
Altijd in de minderheid, omringd door
haat en weerstand. De HEERE heeft
echter juist in hun zwakheid wonderen
van Zijn almacht gewerkt. Hij zou im-

mers vijandschap zetten! Hij krenkt Zijn
waarheid nooit en Zijn beloften blijven
staan. Het is goed om daarvoor blijvende aandacht te vragen. Aandacht voor
het kwetsbare: aandacht voor het Joodse
volk. Laten wij in een tijd waarin antisemitisme steeds weer de kop op steekt,
als christenen het hoofd boven het
maaiveld uitsteken en onze ontferming
met het Joodse volk uitspreken en metterdaad tonen. De HEERE spreekt Zich
duidelijk uit aangaande Zijn volk: ‘die

ulieden aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan’ (Zach. 2:8). Hoe kwetsbaar is
een oogappel!
Als de God van Abraham, Izak en Jakob de haat en de onmin richting Zijn
volk Zich zo persoonlijk aantrekt, dan
hebben wij als christenen toch niet een
andere kant op te kijken? Dit decembernummer heeft als thema: aandacht voor
het kwetsbare. Vergeet u daarbij het
Joodse volk niet?
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SPORKE N
SPORKEN
NAT U
UTRUST
NA
U REEN
STEEN

• Altijd op afspraak, op uw tijd
• Levering vanuit showroom
• In maximaal 7 werkdagen klaar
Gespecialiseerd in:
• Familiemonumenten
• Restauratie, inscripties,
inkleuren van teksten
Familiemonumenten in graniet
al vanaf € 2.200,Showroom/werkplaats:
Vennestraat 25, 2161 LE Lisse
Tel. 0252 - 429 024
info@sporkennatuursteen.nl
www.sporkennatuursteen.nl

Nieuwe uitgaven van de GBS
voor kerk, catechisatie, school, vereniging en thuis

www.kimon.nl

Adv_Sporken_42x60-Correctie.indd 1

Computer...
# problemen
# advies
# verkoop
# beheer
# hulp op afstand
# en overige ict-zaken
Bel of mail ons!

15-07-19 Akelei
16:07

Alle
Bijbels
in Statenvertaling

16 | 3247 DD Dirksland
0187 70 10 15
info@abrahamse-ict.nl

www.abrahamse-ict.nl

Bijbel met synoniemen
School-/handbijbel, 11,8 x 17,7 cm.
Met tien landkaartjes, kunstleer,
met Psalmen en formulieren. Deze
editie bevat synoniemen bij verouderde woorden, die onderaan op de
pagina zijn geplaatst.

Het evangelie naar
kinderen wereldwijd!




S31

€ 17,50



Psalmboek

Psalmboek in de berijming van 1773
met notenschrift bij alle verzen;
12 x 17,7 cm; kunstleer, kleursnee
P10

€ 27,50
Gerard Schuttel

De Spaanse bijbelsmokkelaar
en vijf andere historische verhalen

Naast het verhaal over de Spaanse bijbelsmokkelaar
bevat dit boek vijf andere historische verhalen over de
waarde, de vertaling en de verspreiding van de Bijbel.
De verhalen zijn bestemd voor jong en oud. 68 pag.
BK76 Met aansprekende illustraties van Adri Burghout

€ 7,50

Nijverheidstraat 21 | Leerdam
(0345) 61 01 55 | www.gbs.nl

MAAK JIJ MIJ BLIJ?
Met € 20,- per maand helpt u mij aan:
voeding, kleding, therapie en verbandmiddelen.

WWW.JEMIMA.NL/
financiele-adoptie
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Kwetsbaar door het gevaar
van binnenuit
Dat het volk Israël nog steeds bestaat,
is niet alleen een wonder van Gods
almacht, het is ook een krachtig bewijs
van Zijn genade. De eeuwen door is namelijk ook gebleken dat het Joodse volk
hun bijzondere band met de HEERE op
het spel heeft gezet.
Het gevaar zit ook van binnen. Ook
daarin toont zich de kwetsbaarheid van
dit volk en temeer schittert zo de genade. Wij kunnen als christenen ook op
geen enkele manier boven het Joodse
volk gaan staan. Allen derven wij van
nature de heerlijkheid Gods en zijn geneigd tot afkeer van de HEERE. ‘Gods
genadegiften zijn onberouwelijk’, dat
blijkt door de geschiedenis heen. Zijn
volk heeft Hem keer op keer verlaten en
tot op de dag van vandaag zien we een
afkeer van het Messiaanse heil zowel bij
het orthodoxe Jodendom als bij het seculiere. Hoe teer is dan die band van de
HEERE met Zijn volk. Neem alleen al
de woorden uit Hoséa 11. Daar verwijst
de HEERE naar Zijn onvoorwaardelijke
zorg en ontfermende liefde voor Zijn
Zoon Israël en met name Efraïm. Daartegenover ziet de HEERE dat Zijn volk
hangt aan de afkering van Hem (vs 7).
Niemand verhoogt Hem, zo klinkt de
weeklacht en de aanklacht uit het hart
van God. En juist daar waar we verwachten dat God het verbond verbreekt

en het volk loslaat, klinken daar die tere
woorden in vers 8 en 9: ‘Hoe zou Ik u
overgeven, o Efraïm? u overleveren, o
Israël? Hoe zou Ik u maken als Adama,
u stellen als Zeboim? Mijn hart is in Mij
omgekeerd, al Mijn berouw is tezamen
ontstoken. Ik zal de hittigheid Mijns
toorns niet uitvoeren; Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven; want Ik
ben God en geen mens, de Heilige in
het midden van u.’
Niet alleen bij Ninevé, dat mede verantwoordelijk was voor het vergieten van
veel onschuldig Joods bloed, brengt de
Schrift Gods berouw ter sprake, maar
ook bij Israël zelf klinkt dat. Niet hoewel
(!) God de Heilige is, krijgt Hij het niet
over Zijn hart om Zijn volk uit te delgen,
maar omdat (!) Hij de Heilige is. Dat
geeft hoop, ook voor het Joodse volk
nu. Hoe zou de HEERE hen kunnen
loslaten, want Hij is God en geen mens!
Hoewel het onze opdracht is ook aan
deze kwetsbaarheid van het Joode volk
aandacht te geven, hoeft ons dat niet
krampachtig te maken. De HEERE
is ons altijd voor in de aandacht voor
de kwetsbaarheid van het Joodse volk.
Laten wij Hem daarin dan wel volgen.
Is dat werkelijk moeilijk als ook wij persoonlijk weten wat genade is? Dat zal
dan ook vurig gebed geven om de bekering van gans Israël en dat alleen door
het geloof in Jezus Christus, de Koning
der Joden.

De commissie Israël van onze
kerk heeft een werkgroep aangesteld die zorg draagt voor het
werven en begeleiden van vrijwilligers die voor een bepaalde
periode aandacht geven aan
een kwetsbare groep mensen in
Israël. Zo zijn er al verschillende
vrijwilligers afgereisd om voor
ALEH te werken.
ALEH is een organisatie die de
zorg draagt voor kinderen met
een ernstige meervoudige handicap, zowel cognitief als fysiek.
ALEH werd in 1982 opgericht
door een groep ouders die vastbesloten waren om hun kinderen
met ernstige beperkingen de best
mogelijke zorg te geven en de
mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot hun volle potentieel.
Een praktisch voorbeeld van
daadkracht om een hele kwetsbare groep binnen het al kwetsbare Joodse volk te helpen en
iets van barmhartigheid te tonen
zoals Christus leerde in Zijn
omwandeling op aarde. Voor
verdere informatie over dit vrijwilligerswerk kunt u contact met
ons opnemen. Binnenkort kunt
u mede hiervoor ook terecht op
onze website, die binnenkort
gelanceerd zal worden.
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Ook benieuwd naar onze
collectie vloertegels?

HudsonTaylor

VLOERTEGELS EN WANDTEGELS | MEER DAN 1.000 SOORTEN
PROFESSIONEEL ADVIES | VAKKUNDIG GELEGD
VLOERVERWARMING | ALTIJD SCHERPE PRIJZEN

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

www.tegeloutletkroon.nl

€ 1,30
per
boek

Vraag naar
ondergronds drukwerk
in China blijft groot!

De viervoudige staat - Thomas Boston.
Maak uw gift over op NL56 RABO 0347 3760
t.n.v. Hudson Taylor / SBHC te Dordrecht.
U kunt ook via www.hudsontaylor.nl doneren.
Energieweg 8c, Meerkerk | 0183-354225 | info@kroonvloereninsteen.nl
www.kroonvloereninsteen.nl

29

www.hudsontaylor.nl

Stipdonk 16
5715 PC Lierop
Toine Daelmans: 0492 54 55 77
Ralf van Veghel: 06 460 656 21
info@daelmans.com
www.daelmans.com
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Zicht op de vrouwenbond

Bondsdag 2019

‘Het geloof
en de werken’

Donderdag 3 oktober 2019 | Bethelkerk Lunteren
C.B. Hovestad-Stoffer
17

18

E

r is door verschillende mensen al veel voorbereidend
werk gedaan, als de 2e presidente mw. A. Rijken-Ubak
om negen uur de medewerkers voor
de opening bij elkaar roept om de
dag met Schriftlezing en gebed te
beginnen. Zij leest Jakobus 1:19-27
met de nadruk op vers 22: ‘En zijt
daders des Woords, en niet alleen
hoorders’. Daarna vraagt ze de Heere
om een zegen over deze dag.

Om half elf beginnen we deze 11e
Bondsdag van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond met het zingen van
Psalm 32 vers 1. De 1e presidente
mw. N. Schalkoort-Zijderveld heet
alle bezoekers van harte welkom, in
het bijzonder de beide sprekers van
vandaag: ds. J. van Meggelen en ds.
J.C. den Ouden met hun echtgenoten. Beide predikanten zullen het
thema van deze dag ‘Het geloof en
de werken’ in hun referaten verder
uitwerken.
Ook is er een hartelijk welkom voor
de beide musici Ton Burgering en
Wouter Schalkoort en voor de afgevaardigden van de Synode, de commissies en bonden binnen de HHK,
de vertegenwoordigers van de andere
Vrouwenbonden, de schrijvende pers
en dhr. Bruinekreeft, onze fotograaf.

Ds. Van Meggelen leest Genesis 15
en gaat ons voor in gebed. Zijn referaat heeft als titel:
‘Gerechtvaardigd door het geloof ’
met als uitgangspunt Jakobus 2 vers
23.
Als God Zijn kerk bouwt, zet de duivel er een kapel naast. Met andere
woorden: net zo lang als er oprechte
christenen zijn geweest, zijn er ook
namaakchristenen geweest. Dat
waren en zijn christenen die wel de
praat hebben, maar niet de daad. Dat
ondervonden de Joodse christenen.
Namaakchristenen, die beweerden dat
ze gerechtvaardigd waren door het geloof, maar er totaal niet naar leefden.
Jakobus is dan helder: rechtvaardiging
zonder heiligmaking is bedrog!
Let op Abraham, hij geloofde God en
het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Hij was een oprecht christen,
dat blijkt uit zijn heilige wandel voor
God en met God. Abraham krijgt een
onmogelijke belofte, maar hij geloofde! Hij vertrouwde zich helemaal aan
de Heere toe. Aan Zijn belofte! Abraham laat God alles doen, hij gelooft
God op Zijn Woord. En God noemt
hem Zijn vriend.
Hoe kan nu een goddeloze een vriend
van God worden? Alleen door het
geloof. Abraham was zo’n gelovige en
ook Mozes wordt later een vriend van
God genoemd. De HEERE sprak met

Van de
redactie
A. Rijken-Ubak

I

n de laatste ‘Zicht op de kerk’ van
dit jaar hebben wij voor u een
verslag van onze Bondsdag. Het
was de 11e alweer. We mogen terugzien op een mooie en leerzame dag,
die goed aansloot bij ons Bijbelstudieboekje over de Algemene Zendbrief
van de apostel Jakobus. Het boekje is
al verschillende keren bijgedrukt. U
kunt het nog steeds bestellen, maar de
oplage is beperkt. De voorbereidingen
voor het nieuwe boekje zijn inmiddels
in volle gang.
Naast het verslag van de Bondsdag
hebben we ook een bijdrage uit Nederhemert, waar vrouwenvereniging
‘Priscilla’ haar 50-jarig bestaan mocht
herdenken. Ook uw eventuele bijdragen zijn van harte welkom!
Het verenigingsleven draait volop en
ook de Kerstdagen naderen alweer.
Veel verenigingen gebruiken ons
Kerstdeclamatorium. Het heeft als
onderwerp: …verheerlijkende en prijzende God… naar aanleiding van de
bekende tekst uit Lukas 2:20 En de
herders keerden weder, verheerlijkende
en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen
gesproken was.
De Heere geve, dat ook voor ons mag
gelden, wat voor de herders gold:
Toen maakten zij alom bekend,
dat God Zich tot hen had gewend,
want Christus was geboren,
op Gods tijd, in donk’re nacht.
Genade heeft Hij aangebracht
voor mensen gans verloren.
(Marinus Nijsse)
Hij schenke u goede en gezegende
Kerstdagen en een voorspoedig 2020!

Voor alle data geldt: Deo Volente
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Mozes van aangezicht tot aangezicht.
Alle discipelen zijn vrienden van
Christus en Hij maakt hun bekend
alles wat Hij van Zijn Vader gehoord
heeft. Wij hebben, net als Abraham,
alles verbeurd en verzondigd en nergens recht op, maar God daalt zo laag
neer en laat het Evangelie verkondigen. Biedt Christus aan voor verloren
zondaren. Het onmogelijke wordt dan
mogelijk, wie Christus heeft, heeft
ook Zijn gerechtigheid, en wordt door
God vrijgesproken.
Hebben wij hetzelfde geloof als Abraham? Dan zijn we gezegend door dit
geloof. God zegt: Vrees niet, Ik ben u
een Schild, uw Loon zeer groot. Dan
kunnen we met die God het leven
door en uit. En is er bij u geen geloof,
ga tot die machtige God en gewillige
Christus en u zult niet beschaamd
uitkomen.
Na dit leerzame referaat zingen we
Psalm 103 vers 6 en 11 en wordt er
gecollecteerd voor de onkosten van
deze dag.
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Tijdens het muzikale intermezzo
van orgel en piano luisteren we naar
Psalm 127 en het lied ‘Heer’ wees
mijn Gids’.
Hierna is het woord aan ds. B.D.
Bouman voor de presentatie van het
project van de HHV: Kinderwerk in
Suriname.
Ds. Bouman vraagt allereerst om
voortdurend gebed voor het werk in
Suriname. Er is veel te doen ook in
het kinderwerk. Dit wordt gedaan
door Marijke van der Plaat. Op
zaterdag is er kinderevangelisatie,
er wordt een vakantiebijbelclub
gehouden, ook is er tienerwerk en
huiswerkbegeleiding. Het geld dat
bijeengebracht wordt door de verenigingen wordt onder andere gebruikt
voor goed en betrouwbaar les- en
verwerkingsmateriaal en op dit moment wordt, in samenwerking met
het Surinaamse Bijbelgenootschap,
de kinderbijbel van Laura Zwoferink
vertaald.

Mw. Rijken bedankt ds. Van Meggelen voor zijn referaat en heeft nog
verschillende mededelingen. Ds. Van
Meggelen dankt de Heere voor deze
ochtend en vraagt een zegen voor de
maaltijd. We zingen daarna Psalm 34
vers 11.
In de pauze is er de ontmoeting
met elkaar en kan er volop gekocht
worden bij de verkoopkramen. De
opbrengst hiervan is voor het project
van de HHV.
Na de lunchpauze beginnen we met
het zingen van Psalm 119 vers 47
en 83.
Ds. Den Ouden leest 1 Johannes 4
de verzen 18-21 en Lukas 57 de verzen 44-50 en vraagt een zegen over
de middagvergadering.
Onder het zingen van Psalm 143
vers 2 en 10 wordt de collecte gehouden voor het project van de
HHV: ‘Kinderwerk in Suriname’.
Daarna krijgt ds. Den Ouden het
woord voor zijn referaat: ‘En de
vruchten daarvan’.

Van de bestuurstafel
N. Schalkoort-Zijderveld

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons
eerst liefgehad heeft, 1 Joh. 4:19.
Dit is de kern, liefhebben. En de
bron is God. In 5 punten wil ik dit
uitwerken.
1. De heiliging is een werk dat God
doet. We kunnen proberen onszelf
te veranderen, sommige dingen
afleren. Dat is geen heiliging.
Mijn hart moet veranderd worden.
En dat doet God.
2. Er is geen rechtvaardiging zonder
heiliging. Als God rechtvaardigt,
heiligt Hij ook. Dit is niet te
scheiden, maar het zijn wel
onderscheiden vormen van genade.
Er is verschil. De rechtvaardiging
is volkomen, de heiliging kent
hoogten en diepten.
3. De heiliging volgt op de
rechtvaardiging. Een dankbare
reactie op Gods onuitsprekelijke
genade. Dat moet eruit! Het is een
innerlijke drang. Geen taak, maar
een vermaak. Omdat Christus ons
heeft liefgehad, zou ik mij dan niet
geven aan Hem? Er is ook veel
tekort. Maar Gods liefde is niet
afhankelijk van mijn gedrag. Denk
maar aan Petrus, hij verloochende
de Heiland, maar de liefde van
Jezus voor Petrus verandert niet.
Dat geeft ontspanning in de
heiliging.
4. Maakt het dan niet uit, hoe ik
leef? Het is onmogelijk dat wie
door een waar geloof Christus is
ingelijfd, niet zou voortbrengen
vruchten der dankbaarheid. Je
mag komen zoals je bent, maar
wie gekomen is, kan niet blijven
die hij was.
5. God werkt het en wij doen ze.
God doet het niet voor
ons. Hij werkt voor
100% en Hij schakelt
ons voor 100% in. Dat
lezen we in verschillende
Schriftgedeelten: Oefen
uzelf in de godzaligheid (1
Tim.4:7). Jaagt de vrede
na (Hebr.12:14). Denk
aan Dorcas (Hand.9).
Of we groeien in de

heiliging op aarde? God weet het,
ik niet. Hoeft ook niet.
Op het graf van William Carey,
de grote zendingsman staan de
volgende woorden:
‘Ik zink, hulpeloos in mezelf,
gelovig in Uw armen.
Mijn uitzicht is alleen op het
goddelijk erbarmen.’
Na dit indringende referaat luisteren
we naar het tweede muzikale intermezzo van Ton Burgering en Wouter
Schalkoort. Zij spelen op piano en
orgel Psalm 27 en het lied ‘Amazing
Grace’.
Ds. Van Meggelen en ds. Den Ouden beantwoorden de binnengekomen en de rechtstreeks vanuit de
zaal gestelde vragen.
Mw. Schalkoort bedankt alle medewerkers aan deze dag, in het
bijzonder de dames van de vrouwenvereniging uit Lunteren en het
kostersechtpaar. Er wordt achter de
schermen veel werk door hen verzet.
Maar het belangrijkste van deze dag
was het onderwijs vanuit de Bijbel:
Het thema was: ‘Het geloof en de werken’. ‘Gerechtvaardigd door het geloof
en de vruchten daarvan’. Laten we
alles wat we gehoord hebben vandaag,
meenemen, overdenken en bewaren
in onze harten. Mogen we zo toegerust het nieuwe seizoen ingaan.
Ze wenst alle verenigingen en regionale verbanden Gods zegen toe.
Na het zingen van Psalm 33 vers 6
besluit ds. Den Ouden deze 11e
Bondsdag met dankgebed en wenst
ons allen wel thuis.

W

e mogen terugzien op
een goede Bondsdag in
de Bethelkerk in Lunteren, jl. 3 oktober. Met velen uit
het hele land waren we bij elkaar.
Het thema was: ‘Het geloof en de
werken’. In de morgenvergadering
sprak ds. J. van Meggelen over:
‘Gerechtvaardigd door het geloof’
en in de middagvergadering sprak
ds. J.C. den Ouden over: ‘En de
vruchten daarvan’.
Ons nieuwe project ‘Kinderwerk
in Suriname’ voor de Zending is
gestart. Het geld voor deze actie
zal gebruikt worden voor les- en
verwerkingsmateriaal. Er zijn al
verschillende bedragen binnengekomen en we hopen op een mooie
opbrengst!
Vorig jaar was de Bondsdag op
zaterdag, maar nu, net als de voorgaande jaren, weer op donderdag.
Uit de vele reacties en het grote aantal bezoekers is duidelijk dat u de
voorkeur geeft aan de donderdag.
Wij hopen dit dan de komende jaren
zo weer te houden!
Het Bijbelstudieboekje van dit winterseizoen gaat over de Algemene
Zendbrief van de apostel Jakobus.
We hopen dat het onderwijs, dat we
mochten ontvangen op de Bondsdag en bij de behandeling van het
Bijbelstudieboekje, u allen tot zegen
zal zijn.
De Toerustingsdagen 2020 zijn
op 19 maart in Ridderkerk en op
26 maart in Elspeet. Mw. Els Hogendoorn van ‘Woord en Daad’ zal
spreken over: ‘Hoe gaan we om met
Gods schepping?’
Wij wensen u gezegende Kerst
dagen en een heilrijk 2020 toe.
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Uit de Verenigingen
Vrouwenvereniging ‘Priscilla’ uit
Nederhemert herdenkt haar 50-jarig
jubileum
Bestuur en leden vrouwenvereniging
Priscilla te Nederhemert

Op 5 september 2019 was het 50 jaar geleden dat er door
mw. Van Vliet, destijds predikantsvrouw, een vrouwenvereniging werd opgericht. Al die achterliggende jaren mocht
het Woord gelezen en onderzocht worden.
Op donderdag 12 september stonden we samen met de
kerkenraad daarbij stil. We kwamen vanaf half zes samen
in Rehoboth. Nadat we een groepsfoto gemaakt hadden,
werd de avond geopend door ds. J. van Meggelen. De meditatie ging over de naam van de vereniging: Priscilla. In
Handelingen 18 wordt van haar gesproken. Ze was een
vooraanstaande vrouw die in de vreze des HEEREN heel
veel mocht betekenen voor Paulus en Apollos en dienstbaar
mocht zijn in de gemeenten.

Bijbelstudieboekjes
Er zijn nog een klein aantal
exemplaren van het boekje over
de Algemene Zendbrief van de
apostel Jakobus te koop. De prijs
is € 4,-- voor leden en € 5,-- voor
niet-leden.
Tevens zijn de Bijbelstudieboekjes
over Esther en Mozes nog te koop.
De prijs is € 4,-- per stuk. Alle
andere uitgaven van voorgaande
jaren zijn uitverkocht.
U kunt de boekjes bestellen bij:
a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 72 30 34

Daarna gebruikten we een koud en warm buffet.
Twee van de leden waren ook 50 jaar lid. Mw. Toos
van de Werken en mw. Diena van Genderen. Zij
werden toegesproken en kregen een boeket bloemen
overhandigd.
Vele herinneringen werden opgehaald en oude fotoplakboeken bekeken. We dachten aan de vrouwen
die ons ontvallen zijn en in het verleden heel veel
voor de vereniging betekend hebben. Aan het eind
van de avond werd door de dominee de avond besloten met het lezen van Psalm 50 en dankgebed.
Alle vrouwen kregen een boekje uit de Serie
Lichtdragers en een pen met de naam erop.
We mogen terugzien op een waardig herdenken en
een fijn samenzijn.

Agenda
4 februari
Schoonrewoerd:
Spreker:

19 maart
Ridderkerk:
Spreker:
Onderwerp:

Toerustingsdag voor alle leden
mw. Els Hogendoorn van
‘Woord & Daad’
‘Hoe gaan we om met
Gods schepping?’

26 maart
Elspeet:
Spreker:

Alle bedragen zijn inclusief verzendkosten.
Onderwerp:
Kopij voor het volgende blad kunt u voor 1 januari 2020 e-mailen naar:
a.rijken-ubak@solcon.nl. Tevens kunnen de berichten voor de website
naar bovengenoemd e-mailadres gestuurd worden.
E-mail secretaresse HHV: cbhovestadstoffer@solcon.nl

Regioavond Zuid-Oost
ds. F. van Binsbergen

Toerustingsdag voor alle leden
mw. Els Hogendoorn van
‘Woord & Daad’
‘Hoe gaan we om met
Gods schepping?’

2 april
Ridderkerk:
Spreker:

Regioavond West
ds. D. Heemskerk

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten te koop!
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Zicht op kerkelijk bureau

Toerustingsdag ambtsdragers

O

p de ochtend van D.V. zaterdag 28 maart 2020 wordt
de jaarlijkse toerustingsdag voor ambtsdragers in het
kerkgebouw van de HHG te Lunteren gehouden.

Op de toerustingsdag zal ds. D. Heemskerk een meditatie
houden over ‘Bijbelse bevinding’. Ds. P.C. Hoek zal spreken
over ‘Prediking als bediening der verzoening’. Na de lezingen
is er opnieuw gelegenheid om workshops te volgen. Het
is de bedoeling dat alle deelnemers een workshop volgen
naar aanleiding van de gehouden lezingen. Deze workshops
worden geleid door ds. IJ.R. Bijl, ds. D. Heemskerk, ds. P.C.
Hoek, oud. W. de Kloe en ds. J.L. Schreuders.

Verder kan uit één van de volgende workshops een keuze
gemaakt worden:
a. Geestelijke depressiviteit door oud. W.K. Petersen.
b. Pastoraat rondom stervensbegeleiding door ds.
H. Zweistra.
c. Huwelijksproblematiek door Paradijsbloem Huwelijks
toerusting.
d. Gesprekstechnieken door dhr. B. Visser.
e. Diaconaat door diak. J.J. Verloop.
Vanaf de maand januari kunt u zich via de website aanmelden en inschrijven voor de workshops.

KWARTAALKALENDER ZODK NOVEMBER 2019
25 - 26 december
31 december -1 januari
2-3 januari
19 januari
25 januari
2 februari
15 februari

Collecte evangelisatiewerk
Collecte opleiding predikanten
Winterconferentie studenten HHS en beginnende predikanten
Collecte Diaconale projecten Malawi (GDC)
Organistendag
Collecte landelijk jeugdwerk
Landelijke evangelisatiedag
Voor alle data geldt: Deo volente
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advertentie

Een noodkreet uit Malawi::'Geeft u ons toekomst?!'
In Malawi zzn
ruim één miljoen
weeskinderen.
Deze kinderen
zzn erg
(kans)arm. Geeft
u deze kinderen
een hoopvolle
hoo
toekomst?!
U kunt uw gift overmaken via
www.timotheos.nl/doneer of op
NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. Stichting Timotheos.
Wezenzorg

–

Voeding

–

Onderwws

Alle tijd voor
5 maanden

klokje
cadeau!
Lees 5 maanden Terdege
voor € 39,- en ontvang
een klokje cadeau!

www.terdege.nl/zicht of 055-5390300

Juridisch advies en
administratieve en
praktische hulp bij:
•
•
•
•

nalatenschappen
testamenten
erfbelasting
executele en
conflictbemiddeling

Burg. Houtkoperweg 7
T 0344 745 104

info@huibruijgrok.nl
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4033 BJ Lienden

M 06 19452290
www.huibruijgrok.nl

–

Evangelisatie

Coachpraktijk-eigenwijs biedt een
luisterend oor aan mensen die
* verdrietig zijn
* zich somber en alleen voelen
* zorgen hebben over hun kinderen
* graag willen sparren over wat hen
bezig houdt
Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten, te
luisteren naar uw verhaal, met u mee te
denken of samen op ontdekkingstocht te
gaan naar wie u bent en wat uw kracht is.
Eline van der Waal, Klaaswaal
06-15604697
www.coachpraktijk-eigenwijs.nl

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

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

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

Zicht Op Zending
J A A R G A N G
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–
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ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

”Zendeling zi
jn
kost je alles”

Onderzoek naar toekomst
zending in Suriname

Project Suriname
Uitgezonden werkers:
• Fam. Ds. A. Meuleman
(zendingspredikant)
• S.M. van der Plaat
(kinderwerkster)
• H. Coster (onderwijsvrijwilligster)

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

Post Suriname:
Postbus 1459,
Paramaribo, Suriname

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

F O C U S

Ds. B.D. Bouman

V e r s l a g  j a a r l i j k s e  z e n d i n g s d a g  Z H H K  s e p t e m b e r  2 0 1 9
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”Zendeling zijn
kost je alles”

Iedereeneenzendeling!?Onderdatthemakwamopzaterdag21
septemberdejaarlijksezendingsdagbijelkaar.Eenoverzicht.
Ds. W. M. Mulder (Wijk bij
Heusden) heet de vele aanwezigen welkom. Hij leest uit Jesaja
42 en Handelingen 13 en vraagt
vervolgens om Gods zegen.
De voorzitter merkt op dat al
het zendingswerk voortkomt uit
Gods welbehagen. Het gevaar is
niet denkbeeldig dat alle
nadruk komt te liggen op degene die als zendeling wordt uitgezonden. Vanuit het welbehagen is Hij de Zender van Zijn
Zoon, die als Gezondene het
eeuwige leven verdiend heeft
voor al Zijn gelovigen. Vanuit
dat welbehagen worden zondaren als zendelingen uitgezonden om van dit genadewerk te
getuigen.
Na de opening spreekt ds. F. van
Binsbergen (Schoonrewoerd)
vanuit Matthéüs 9:37: ‘De oogst

is wel groot; maar de arbeiders
zijn weinige.’ Hem is gevraagd
over het thema: ‘Iedereen een
zendeling?’ te spreken. In zijn
overdenking staat hij stil bij het
verband, de oogst en de arbeiders waarover deze tekst
spreekt. Ds. Van Binsbergen
beschrijft hoe Christus bewogen is over de schare. Hij zendt
Zijn discipelen uit als arbeiders
in de wijngaard. Eerst worden
zij onderwezen, vervolgens
geoefend en bekwaam
gemaakt. Ze moeten de oogst,
die bestaat uit Joden en heidenen, binnenhalen. “Is iedereen
daartoe geroepen, iedereen een
zendeling?” zo vraagt ds. Van
Binsbergen. “Nee, alleen zij die
daartoe geroepen zijn en innerlijke bewogenheid kennen. Weet
waar je aan begint, want het
Zi ch t

o p

kost je alles.”
Aansluitend worden de verzen 2
en 3 van psalm 67 gezongen.
Scheiden
Na de overdenking van ds. Van
Binsbergen krijgt ds. J.
Martoredjo, directeur van de
interkerkelijke Bijbelschool in
Suriname, de Evangelical School
of Theology (EST) het woord.
Gedetailleerd beschrijft hij de
kerkelijke situatie in Suriname
en maakt duidelijk dat cultuur
en religie voor de meeste
Surinamers niet van elkaar te
scheiden zijn. Uit zijn lezing
blijkt dat hierin vooral de christelijke levenswandel van een
zendeling van grote betekenis
is. In zijn lezing maakt hij ook
duidelijk hoe de ZHHK in het
onderwijs door ds. Meuleman
en dr. P.C. Hoek bijdraagt aan de
theologische studie in
Suriname. Tot slot wenst hij de
Hersteld Hervormde Kerk Gods
zegen toe.
Zen d in g

-

Ja a rg a n g
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Als afsluiting van het morgenprogramma is er een muzikaal
intermezzo en laten de jongste
kinderen zien wat zij die morgen tijdens het kinderprogramma hebben geknutseld en
geleerd. Zij stonden stil bij de
geschiedenis van Jona die als
een zendeling naar Ninevé werd
gestuurd. Nadat de voorzitter
namens de familie Meuleman
en Marijke van der Plaat een
bericht vanuit Suriname voorgelezen heeft, gaat hij voor in
gebed en vraagt om een zegen
over de maaltijd. Later die dag
brengt hij ook een zendingsgroet over namens het zendingsteam in Malawi.
OntmOeting
In de uitgebreide middagpauze
is er voldoende gelegenheid
voor onderlinge ontmoeting en
het stellen van vragen aan de
leden van de zendingscommissie.
Na de pauze en het dankgebed
door ds. Mulder wordt het
woord gegeven aan ds. D. Zoet
(Garderen), die spreekt over het
thema: ‘Iedereen een zendeling!’ Gelezen wordt uit
Johannes 4:25-42, waarbij de
spreker zijn gehoor bepaalt bij
de geschiedenis van de
Samaritaanse vrouw. Als
Christus in al Zijn ontdekkende
liefde tot deze vrouw heeft

d eceM B er
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gesproken, verandert Hij haar
en maakt haar tot een zendelinge. Ze keert terug naar Samaria
en spreekt met anderen over
Hem. Zo werkt de Heere ook nu
nog. Hij werkt de lust en ijver
om anderen over de Christus te
vertellen. “Het zendingsveld
begint hier”, zo merkt ds. Zoet
op. De zendingsijver van de
Samaritaanse vrouw blijft niet
zonder vrucht: veel
Samaritanen komen tot
Christus om zelf te ondervinden
dat de woorden van de vrouw
waarheid zijn.

gero epen

tot

ge t u i gen

Na het zingen van psalm 119, de
verzen 65 en 86 krijgt dr. P.C.
Hoek het woord. Hij verzorgde
in mei 2019 een module
Apologetiek aan de Bijbelschool
(EST) te Paramaribo en deelt de
ervaringen die hij opgedaan
heeft in die periode.
Aansluitend vindt een forumbespreking plaats waarbij ir. B.
Visser (commissie zending) verschillende vragen stelt aan dr.
Hoek en ds. Martoredjo.
cOllecten
In zijn slotwoord maakt ds.
Mulder duidelijk dat de collecten die dag het mooie bedrag
van € 20.172,90 op hebben
gebracht. Hij sluit af met een
opmerking van ds. C.H.
Spurgeon: “Het leven van een
christen is vaak de enige Bijbel
die een ongelovige leest.” Hij
bedankt de werkgroep die deze
dag mogelijk heeft gemaakt.
Aansluitend wordt gezongen
Psalm 97 vers 1 en 6, waarna ds.
Mulder voorgaat in gebed en
vervolgens iedereen wel thuis
wenst.
n
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I n Z I C H t

W. de Kloe

Onderzoek naar toekomst
zending in Suriname
DeZHHKwerktinmiddelstienjaarinSuriname.Hetwerk
concentreertzichvooralopdezendingspostinPowakka,
waards.MeulemanwerkzaamisalspredikantenMarijke
vanderPlaatalskinderwerkster.
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Ds. Meuleman zal volgend jaar naar
Nederland terugkeren. Een goed
moment om terug te kijken, om
vervolgens plannen te maken voor de
toekomst.
De vraag hoe het best gestalte
gegeven kan worden aan het
zendingswerk in Suriname, is niet
nieuw. Het eigenlijke zendingswerk
vindt plaats onder de Indianen in
Powakka. Daarnaast werd kinderwerk
gedaan vanuit een eigen gebouw in
Paramaribo.
Helaas bleek de afstand tussen
Powakka en Paramaribo te groot om
het kinderwerk in Paramaribo echt
van de grond te krijgen. Ook
veranderde het karakter van de wijk
waarin het gebouw stond zodanig,
dat voortgang van het werk niet meer

verantwoord was. Daarom werd
besloten de werkzaamheden in
Paramaribo te stoppen en het pand
te verkopen. Onze synode heeft
daarmee ingestemd, op voorwaarde
dat onderzocht zou worden welke
mogelijkheden er zijn om het
zendingswerk op andere plaatsen in
Suriname uit te breiden.
Dit onderzoek vindt op dit moment
plaats door twee deskundige oudzendingswerkers. Ze hebben
verschillende vragen meegekregen.
De antwoorden zoeken ze vanuit de
literatuur, door in gesprek te gaan
met Surinamekenners en met oudmedewerkers en bestuursleden van
ZHHK en door een bezoek te brengen
aan het land. Het onderzoek wordt
aan het eind van 2019 afgerond.

Optie
De eerste onderzoeksvraag is hoe
het verder moet in Powakka. De
gemeente staat helemaal op zichzelf.
Is het mogelijk om een verband van
meerdere gemeenten op te zetten?
Is samenwerking met andere
Bijbelgetrouwe zendingsorganisaties
of kerken een optie? Kan het vele werk
gedaan worden door één predikant en
één kinderwerkster of is toch een
andere bezetting nodig? Kan het werk
op termijn overgedragen worden aan
de Surinaamse bevolking zelf?
Een tweede vraag is of het zendingswerk ook uitgebreid kan worden naar
een andere bevolkingsgroep of een
andere regio in het land. Welke
bevolkingsgroep wordt het minst
bereikt door het Evangelie? Kan
ZHHK daar iets betekenen? Kan dat
gecombineerd worden met het werk
in Powakka of is dan uitbreiding van
zendingswerkers nodig?
Een derde vraag ten slotte is of
zendingswerk van andere organisaties
door ZHHK gesteund kan worden. Een
voorbeeld daarvan is het geven van
gastlessen op een interkerkelijke
Bijbelschool, zoals op de zendingsdag
aan de orde kwam.
in kaart
De taak van de onderzoekers is om
mogelijkheden en moeilijkheden in
kaart te brengen. Op basis van het
onderzoek doet ZHHK in 2020 een
voorstel aan de synode over de
voortgang van het werk in Suriname.
Voor de opvolging van ds. Meuleman
is het van belang dat de uitkomsten
van het onderzoek bekend zijn.
Natuurlijk moet intussen het werk
gewoon doorgang vinden. Daarom
wordt gezocht naar een tijdelijke
invulling van de vacature van
ds. Meuleman na 1 mei 2020. Om
vervolgens in alle rust toe te werken
naar het uitwerken van de nieuwe
beleidskeuzes.
n
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V I S I E

Margriet Ju-Koningswoud (Zomba, Malawi)

de vrouw van de
zendingswerker
Eerlijkgezegdtwijfeldeikwelevenofmijnverhaalin
dezerubriekzoupassen.Metdevrijwilligersfunctie
vanErikenmijnfulltimebaanopdeinternationale
schoolinZombavallenwetochweleenbeetjebuiten
deboot.tochkanikhetnietlatenommijndankbaarheidtedelenmetu.Misschienzijnwedangeenechte
zendelingen,Godgafonsweldezegeningen.
Iedere werkdag fiets ik ‘s morgens vroeg over de
prachtige ‘Mountain Road’ naar het centrum van
Zomba. Op ‘Sir Harry International School’ heb ik
een klas met (vooral Malawiaanse) kinderen van
4 en 5 jaar oud. Ik vind het heerlijk om deelgenoot
te zijn van het leerproces dat deze kinderen doormaken in hun spel en in het lezen van hun eerste
woordjes. God hoorde hierin echt mijn gebed.
leiding
Toen we arriveerden in Malawi
(februari 2017),
was niet duidelijk
of ik een baan
zou kunnen
vinden. Na enkele
maanden vrijwilligerswerk op
deze school kwam
er een vacature….
Precies in de leeftijdsgroep waarin
ik het liefst lesgeef. Ik vond het moeilijk om mijn
baan in Dirksland op te zeggen destijds, maar we
wisten ook allebei dat ons vertrek naar Malawi
het plan van God voor ons leven was op dat
moment. Hij heeft dat voor ons ook op verschillende manieren bevestigd, onder andere met
psalm 121. Als er een plek op de wereld is waar
deze psalm je omringt, dan is het Zomba wel. Ik
denk soms dat Hij ons die tekst gaf, zodat we er
elke dag weer aan herinnerd kunnen worden.
Voor ons allebei was het heel belangrijk dat ik
hier ook een taak zou krijgen. We gingen met
d eceM B er
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gero epen

tot

ge t u i gen

name op weg vanwege de taak van Erik
(organisatiedeskundige) maar God weet echt
wat wij persoonlijk nodig hebben, dat hebben
we heel duidelijk mogen ervaren.
meedenken
Natuurlijk doe ik ook mijn best om Erik te
ondersteunen in zijn taak. Dat betreft vooral het
luisteren naar en meedenken in het tegemoet
gaan van de dagelijkse vraagstukken. Daarbij
vind ik het heel leuk om mee te denken over de
lessen ‘leiderschap’ die hij geeft. Dat betreft dan
het ‘sparren’ over de leerstof, de verbinding vanuit de lessen naar de Malawiaanse cultuur (vaak
door middel van een verhaal) en een manier om
het dichterbij de studenten zelf te brengen.
Ik realiseer me dat deze behoeften niet voor elke
‘vrouw van de zendingswerker’ gelijk zijn. Voor mij
heeft mijn baan op school er echt wel voor gezorgd
dat ik hier mijn plekje kon vinden. Voor ons allebei
bracht dit ook waardevolle contacten met zich mee.
Ik geloof echt dat de Heere ons schenkt wat we
nodig hebben, op Zijn tijd en in de juiste omstandigheden. En soms is het nodig dat Hij daarvoor onze
houding verandert, juist als er situaties in ons
leven zijn die we niet goed begrijpen. Maar Zijn
plan met ons leven staat vast (‘om u toekomst en
hoop te geven’, Jeremia 29 vers 11). Dus nogmaals,
misschien zijn we dan geen echte zendelingen,
n
maar we kregen wel de zegeningen!
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D I F F U U S 

Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun
gezinsleden jarig:
01-12
03-01
13-03
26-03
30-03

ds. A. Meuleman
Zendingspredikant Suriname
Mevr. M. van der Bas-van Voorthuijsen
Malawi
Waldo Meuleman (2018)
Suriname
Ds. C.J.P. van der Bas
Zendingspredikant Malawi
Mark Meuleman (2011)
Suriname

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

Het zendingswerk in uw gebed ged
enken is
van groot belang. Bidden voor zen
dingswerkers is namelijk meer dan alleen mee
leven;
het is meedoen! Paulus roept imm
ers op om
met hen te strijden in de gebeden
(Rom.
15:30). Mee te strijden, opdat de Hee
re helpt,
vrijmoedigheid geeft, opening voo
r het
Evangelie schenkt, en opdat het Wo
ord van de
Heere zijn loop hebbe (Ef. 6:18,19;
Kol. 4:3; 2
Thess. 3:1).
Bidt u mee:
• om moed en volharding bij de voo
rmannen
van de RPC in de zoektocht naar zelf
standigheid.
• om een goede voortgang van het
opleidingsjaar op de Bijbelschool in Zom
ba waar
onder andere ds. Van der Bas lesg
eeft.
• dat de Heilige Geest krachtig zal
werken in
de harten van kinderen en jongeren
in
Powakka en dat zo het Woord dat
tot hen
komt gezegend mag worden en zij
God zullen dienen in hun leven.
• voor het zendingswerk dat wor
dt uitgevoerd door de zendingswerkers die
ondersteund worden door Zending &
Samenwerking. Dat zij steeds bem
oedigd
hun werk mogen doen.
Dankt u mee voor:
• de spoedige goedkeuring van het
visum en
de veilige aankomst van Hannekie
Coster in
Suriname

Zending en samenwerking
De ZHHK blijft graag op de hoogte van leden van de Hersteld
Hervormde Kerk die nadenken over een mogelijke uitzending, of
die uitgezonden zijn door een andere organisatie. Er is de mogelijkheid om een steunaanvraag in te dienen en een financiële bijdrage te ontvangen van de ZHHK ter ondersteuning van de uitzending. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om blijvend via de ZHHK de kerk te informeren over de uitzending. In
het plan ”Zending en samenwerking” is een en ander verder uitgewerkt. Deze brochure is op te vragen bij het zendingsbureau
(info@zhhk.nl).
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S P E C t r U M

Irene Swets

Zending in Zambia

Begeleiding tot
zelfstandigheid
Metruimtweehonderdkinderenindeleeftijdvan0-15jaarop
eenpaarvierkantemeterzitdekerkafgeladenvol.Alsikloop,
moetikoplettendatiknietopdekleinstengastaandieopde
grondzitten.Ikdoetevergeefspogingenomdegroepstiltekrijgen.Dekinderenzijnteopgewonden.
goed en kan Stephanos Zambia zich
langzaam terugtrekken, in andere
dorpen gaat dat moeizamer.

Zojuist heb ik uitgelegd dat vandaag,
op de laatste dag van een driedaags
programma over de kern van het
Evangelie, iedereen een armbandje
mag maken dat hen zal helpen zich
de lessen te herinneren. Dat doen we
anders nooit en het enthousiasme is
dan ook groot.
Sinds 2016 ben ik, Irene Swets, als vrijwilliger werkzaam bij Stephanos
Zambia, een tak van Stéphanos
Nederland. De missie van Stephanos
Zambia is mensen bekend te maken
met het Woord van God en toe te rusten, zodat zij dit Woord door kunnen
geven in hun eigen omgeving.
Ik ben met name betrokken bij zondagsscholen, alfabetiseringslessen en
jongerentrainingen. De lessen worden
gegeven door lokale mensen, die worden getraind en begeleid door
Stephanos Zambia. Als veldwerker ben
ik dus voornamelijk op de achtergrond aanwezig. In sommige dorpen
gaat het toerusten van lokale mensen
d eceM B er

20 19

-

gero epen

actiViteiten
Als mensen het fijn vinden om na
overdracht toch contact te blijven houden, ga ik af en toe naar het dorp om
samen met de lokale zondagsschoolleiding een programma van twee of drie
dagen te organiseren, zoals ik hierboven heb geschreven. In andere dorpen
waar ik bijna nooit kom, functioneren
deze programma’s als een manier om
te evangeliseren, mensen te leren kennen en uit te zoeken wie er geïnteresseerd zou zijn in een training voor
zondagsschoolleiders. Die wordt ook
aangeboden door Stephanos Zambia.
Naast bovengenoemde activiteiten
heeft Stephanos Zambia een schoolsponsorprogramma voor kwetsbare
kinderen, en is er aandacht voor het
vertalen van christelijke lectuur in de
lokale taal.

Vriendin
En toch, als het gaat om mensen
bekend te maken met het Woord van
God, zijn de werkzaamheden in de
Zambiaanse cultuur misschien niet
eens het belangrijkst. Het belang van
het opbouwen en onderhouden van
relaties moet in deze context niet
worden onderschat en is dan ook een
belangrijk onderdeel van mijn werk:
relaties met zondagsschoolleiders,
met buren, de politieagent op de hoek
van de straat of vrouwen op de markt.
Toen ik nog niet zo lang in Zambia
was, kreeg ik al snel een vriendin toegewezen in een van de dorpen. Een
van de Zambiaanse veldwerkers stond
met een aantal vrouwen te praten.
Hij riep mij en ik kreeg een vriendin
toegewezen: Katharina. Het overrompelde me een beetje en vroeg daarom
wat het inhield. ‘Vanaf nu zijn jullie
beste vriendinnen. Jullie kunnen
elkaar cadeaus geven zoals mais.’ Een
van de vele vriendinnen en vrienden
die ik na vier jaar Zambia rijker ben.
Relaties hebben in Zambia een andere
betekenis dan in Nederland. En toch is
het verschil niet heel groot als we denken aan hoe Jezus naar mensen keek:
n
met bewogenheid (Markus 6:34).
Meer weten over het werk in Zambia?
Kijk op www.ireneinzambia.jouwweb.nl,
www.stephanos.nl of nodig Irene uit
om in januari/februari 2020 een
presentatie te houden (contact via
de thuisfrontcommissie,
tfcvoorzambia@gmail.com).

tot

ge t u i gen
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F L I t S

Ds. C.J.P. van der Bas

Bijbelverklaring van
matthew henry
Domineesinnederlandhebbenboekenkastenvolbetrouwbare
verklaringenvandeBijbel.Diekunnenzegebruikenbijde
voorbereidingvanhunpreken.Eenvandemeestgebruikte
verklaringenisdenkelijknogaltijddeBijbelverklaringvan
MatthewHenry.trouwens,ookveleouderlingenengemeenteledenraadplegendezeBijbelverklaringregelmatig.Ennietzonder
zegen.Hetiseenduidelijkeverklaringwaarindegeestelijkestrekking
vaneenBijbelgedeeltevoluitrechtgedaanwordt.Webeseffenvaakniethalfhoe
bevoorrechtwedaarmeezijn.
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een Vertaling Van mattheW henrY
Al enige tijd geleden is het idee geboren om een goede
Bijbelverklaring te vertalen in de taal die in Malawi
wordt gesproken: Chichewa. We kwamen al snel tot de
conclusie dat het de Bijbelverklaring van Matthew
Henry zou moeten worden. Misschien vraagt iemand
zich af of dat nodig is, een Bijbelverklaring vertalen. En
als dat nodig is, waarom dan deze Bijbelverklaring? Om
u en jou een beeld te schetsen van de situatie, reik ik
wat cijfers aan. Er bestaat op het ogenblik geen enkele
Bijbelverklaring in de taal van Malawi. Verscheidene
dominees in de kerk die we behulpzaam zijn, hebben
best wat moeite met het lezen van een Bijbelverklaring
in de Engelse taal.
Er zijn nu elf predikanten en ongeveer twintig mannen
die veel van het predikantswerk doen, ook al is hun
studie nog niet afgerond. Er wordt op ruim tweehonderd plaatsen kerk gehouden. Ofwel, gemiddeld
eenmaal per zeven weken gaat een (aanstaand)
predikant voor. Een predikant heeft van een aantal
Bijbelboeken een Engelstalige verklaring (o.a. van
J.C. Ryle). Maar de keren dat ouderlingen de dienst
moeten leiden, moeten ze dat zonder hulpmiddelen
doen. Veel ouderlingen beheersen de Engelse taal niet
of in beperkte mate. Ze worden geroepen om preken
voor te bereiden, maar hebben in hun eigen taal geen
concordantie, geen Bijbels woordenboek, geen
Bijbelverklaring. Niets.

Verklaring in chicheWa
Met Gods hulp willen we een vertaling van de
Bijbelverklaring van Matthew Henry in het Chichewa
tot stand brengen. Dat zal wel vijf jaar vergen, is onze
overtuiging. Deze verklaring willen we in kleine deeltjes
uitgeven en niet alleen aanbieden aan ambtsdragers
van de Gereformeerd Presbyteriaanse Kerk hier
(vertaling van Reformed Presbyterian Church ). We zien
zo’n verklaring graag in handen van ambtsdragers en
leden van vele kerken. We bidden dat de HEERE er Zijn
zegen aan zal willen verbinden. Zodat Gods Woord
recht verkondigd wordt en het eeuwige vrucht mag
dragen in Christus Jezus.
n
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vakantie

Tel. 0514-602065
www.deverborgenhoek.nl

Het Gastenhuis
in Westervelde (nabij Norg)
is een vrij gelegen, gezellig en
comfortabel familiehuis.
Prachtig uitzicht en geweldige
wandel- en fietsomgeving.
4 tot 12 pers. 0621716056,
www.gastenhuis.nl

Te huur: luxe chalet bij
Zoutelande in Zeeland, 6p, 3
slpk, combimagnetron,
vaatwasser, overal cv, toilet en
bedden op seniorenhoogte,
kinderbedje en kinderstoel.
Voor heerlijke strandvakantie,
10 min. lopen van het strand.
www.zeeuwshuisjeachterdeduin
en.nl of bel 06-34784437.

Nét over de grens en
toch heel Duits? Huur
ons 6 p. chalet. Voor info
en prijs: 06 26617896 /
wilsumerbergechalet.nl

www.diskoffer.nl

GORTEL 4 pers. chalet

Bezuijen
Bemiddeling
De makelaar van ( )u

Huur een TOP chalet of huisje
op onze gezellige christelijke
gezinscamping midden in het
FRIESE MEREN gebied.

Unieke vakanties
door heel Nederland
en daarbuiten

met veel privacy en rust. Aan
de rand van het
Kroondomein, tussen Epe en
Vierhouten. Hele jaar t.h. ook
v.a. 2 nachten buiten vak.
seizoen. Tel. 0578-662229 of
chaletgortel@solcon.nl

Te huur: 8-persoons vakantiewoning in Nunspeet op
Park direct aan het Veluwemeer Zondagsrust,
Met Wasmachine. www.veluwemeervakantiehuis.nl

TE HUUR

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

Luxe vakantieappartement
aan de mooie boulevard van
Vlissingen te huur. Eigen
parkeergelegenheid en
gratis WiFi.
Aantrekkelijke prijs!
www.vlissingenboulevard.nl
Tel. 0653257064

Luxe vakantie chalet
Voor 6 personen
gelegen op camping t’
Haayse bos in Ouddorp
www.ouddorpchalet.nl
advertentie
S.V.R. Camping De Grote Bremen Oene.
Te huur; App, trekkershutten, bedstedes

U wilt uw

en kamperen op zeer ruime plaatsen.

bedrijf

agrarisch

verkopen?

Elektra tot 10Amp. Gratis Wifi.

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

www.schonebungalow.nl

Gelegen in de IJsselvallei,
tel. 0578-641671
www.degrotebremen.nl
camping@degrotebremen.nl

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

PUTTEN (GLD.) • WWW.GOORHUISMAKELAARDIJ.NL
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advertentie

VAKANTIE IN EEN LUXE RECREATIEWONING
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WWW.PARKZEEDIJK.NL

P Een fijne vakantie midden
in een natuurrijke omgeving
P Een luxe vakantieverblijf voor
4 tot 6 personen met ruime tuin
P Rust, ruimte en kwaliteit

Ouddorp

Grevelingen

N

Hellevoetsluis

57

Haringvliet
Stellendam
N2
15
Middelharnis

‘Park Zeedijk ’
Herkingen

PEUTERDIJK 50 | HERKINGEN | (+31) 0187 - 49 12 81 | RECEPTIE@PARKZEEDIJK.NL

Voor
het complete

interieur!
Bekijk het eens
van de andere krant.
PVC (trapbekleding), Tapijt, Gordijnen, Buitenzonwering

Nu twee weken gratis
inclusief RDMagazine
Ga naar rd.nl/zicht
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Van Geenstraat 2, Putten | 0341 - 36 03 33 |
Langestraat 64, Genemuiden | 038 - 385 51 71
info@gordijnschuur.nl | www.gordijnschuur.nl

Aandacht
voor het
kwetsbare
werkgroep seksueel misbruik

Deze uitgave heeft als thema ‘Aandacht voor het kwetsbare’.
De werkgroep seksueel misbruik in pastorale relaties
voert het gesprek hierover met Willize van Oosterom,
interne vertrouwenspersoon (IVP) in de HHG te Putten.

Hoe geef je als IVP binnen de gemeente aandacht
aan het voorkomen van seksueel misbruik?

Seksueel misbruik is een lastig onderwerp. Hoe lastig het
onderwerp echter ook is, er niet over praten is geen optie.
Als IVP lever je een bijdrage aan het bespreekbaar maken
hiervan, bijvoorbeeld op clubs, tijdens catechisatie en in
een preek.
Met het Stappenplan ‘Een veilige kerk’ werken we in onze
gemeente aan verbetering van de veiligheid voor kinderen
en jongeren. Het gaat om 6 stappen die stuk voor stuk helpen om seksueel misbruik in de gemeente te voorkomen.
Te denken valt aan het opstellen van omgangsregels voor
het jeugdwerk, een gedragscode voor vrijwilligers die met jeugdigen werken en een
zorgvuldig aanstellingsbeleid waarbij een
Verklaring Omtrent Gedrag wordt gevraagd.
Voor de uitvoer van het stappenplan werken
we samen in een stuurgroep, waarin naast
de IVP een jeugdouderling, jeugdleider en
kerkenraadslid zitting hebben.
Voor de kerkenraad is het protocol voor
gemeenten die geconfronteerd worden
met seksueel misbruik, beschikbaar. Door
het bespreken van casuïstiek brachten we
dit protocol bij hen onder de aandacht.

Daarnaast denken we mee over praktische aspecten van
veilige pastorale contacten, bijvoorbeeld bij bezoeken van
alleenstaanden.
Wat mogen gemeenteleden van jou verwachten?

Als IVP lever je enerzijds een bijdrage aan preventie van
seksueel misbruik. Daarnaast ben je ook beschikbaar als
vertrouwenspersoon: een luisterend oor voor mensen die
hun verhaal kwijt willen en een eerste aanspreekpunt voor
degenen die misbruik melden of signalen willen delen.
Voor alle slachtoffers geldt dat spreken over seksueel
misbruik moeilijk is. Vaak schamen ze zich voor wat er
gebeurd is, bijvoorbeeld omdat ze het gevoel hebben dat
ze een aandeel hadden in het misbruik. Om
zich te durven uiten bij een IVP, hebben
slachtoffers veiligheid en vertrouwen nodig.
Hier zet ik mij voor in. Ook vind ik het belangrijk zichtbaar en laagdrempelig benaderbaar te zijn.
Daarnaast is het noodzakelijk goed op de
hoogte te zijn van de vervolgstappen die
kunnen of moeten worden gezet. Deels ben
ik hiervan op de hoogte vanuit mijn werkervaring als huisarts. Daarnaast heb ik als IVP
ook een speciale cursus hierover gevolgd.
Zo hoop ik mij onder Gods zegen voor deze
kwetsbare groep in te zetten.

35

Zicht op evangelisatie

‘Gegrepen door
het Woord’
Ben van der Starre

De bijeenkomsten van de ‘Goed Nieuws Club’ in Apeldoorn werden
door de Heere gebruikt om ds. D.H.J. Folkers voor te bereiden op
het ambt van predikant. Op jonge leeftijd werd hij al door het Woord
gegrepen. ‘Het Evangelie stelde mij de diagnose, je bent zondaar en
je hebt de dood verdiend, maar reikte ook de remedie aan, de Heere
Jezus is de dood ingegaan en opgestaan. Wie in Hem gelooft, zal
leven. Amen zeggen op dit Evangelie is het leven. Niet alleen ‘Amen’
zeggen met de mond maar vooral met het hart.’

D

e eeuwenoude dorpskerk
ligt in het hart van het dorp
Abbenbroek. Omringd door
oude huizen. In het donker
van de avond verlicht door stemmige
straatlantaarns. Om hier te komen
moet je het grote dorpscafé passeren.
Rondom de kerk is het stil. Veel licht
geven de lantaarns niet en dat geeft
een bepaalde sfeer. We hebben afgesproken dat het gesprek zal plaatsvinden in de kerk. Een ingang vinden is
niet gemakkelijk voor iemand die onbekend is in Abbenbroek. Maar tijdens
de rondgang om de kerk gaat plotseling
een grote lamp aan bij de deur die
toegang geeft tot de kerk. De sensor
heeft me ontdekt. Daar sta je dan als
‘verlicht’ middelpunt in een donkere
omgeving. De deur van de kerk blijkt
open te zijn. Het catechisatie uur is ten
einde en de jongelui vertrekken weer
huiswaarts.
‘Wilt u de kerk even zien?’ vraagt dominee Folkers. Zonder mijn antwoord
af te wachten gaat de deur van de kerk
al open en gaan we naar binnen. De
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oude kroonluchters verlichten het stille
bedehuis met de hoge gewelven. Een
eeuwenoude preekstoel wordt omringd
door uit riet gevlochten stoelen. ‘Tot
deze hoogte heeft bij de watersnoodramp het water gestaan’, wijst dominee
Folkers aan op de muur.
Achterin de kerk zijn twee moderne
vergaderruimtes gemaakt en een strak
ogende keuken. Onder het genot van
een kop koffie gaan we het gesprek aan
door de eerste vraag te stellen.

maand mochten we dan aan huis komen bij de oom en tantes zoals we de
leiding toen noemden. Ik ken ze nog:
tante Joly, tante Barbera, tante Amanda
en oom Marius. De laatsten zijn nu
mijn schoonvader en schoonmoeder.
We zaten met een klein groepje kinderen op kussens in de woonkamer van
de familie Storm op de grond. Er werd
gezongen, gebeden, een tekst aangeleerd, een Bijbelles gegeven en een
werkje gemaakt.

U bent op de kinderclub
door het Woord
getrokken?

Wat is u hier van
bijgebleven?

Toen ik een jaar of zes was, zijn mijn
ouders uit elkaar gegaan. We raakten
steeds losser van de Samen-Op-Weggemeente ‘De Drie ranken’ in Apeldoorn.
Randkerkelijk geraakt. Uit school
werden we uitgenodigd door ‘tantes’
die ons door middel van flyers en traktaatjes uitnodigden voor de kinderbijbelclub. Thuis vroeg ik of ik ook mocht
gaan en mijn moeder vond dat prima.
Het was christelijk. Twee keer per

De manier van vertellen is voor mij
onvergetelijk. Die uitstapjes tijdens
de vertelling. Dan werd bijvoorbeeld
gevraagd: ‘Hoe zit dat nu met jou? Heb
jij je zonden al aan de Heere beleden?
Heb jij al aan de Heere gevraagd of
Hij je hart wil reinigen van de zonden?’
Deze manier van vertellen sprak me
erg aan. De toepassing komt niet pas
op het eind, maar is als het ware in de
Bijbelles ingevlochten. Je zou kunnen
zeggen dat ik jaloers werd gemaakt op

alles wat ik van de Heere hoorde. De
dingen waarvan ik hoorde, wilde ik ook
hebben. Ik wist het zeker: wat ik hier
hoor, is waar. Oom Marius kon op kinderlijk niveau vragen: ‘Weten jullie hoe
het komt dat je wel eens boos wordt
op iemand? Of dat je wel eens stiekem
een koekje uit de trommel steelt? Dat
komt door ons zondige hart.
Ik weet nog goed dat er een tekst werd
aangeleerd. Het was Romeinen 3 vers
23. ‘Want zij hebben allen gezondigd,
en derven de heerlijkheid Gods.’
‘Wie zijn dat, die allen?’, vroeg oom
Marius. En dan wees hij ons één voor
één aan. ‘Jij? En Jij?’ Maar op zijn vraag
of hij (oom Marius) ook zondigde,
gaven we als antwoord: ‘Nee’. Iemand
die zo goed en mooi van de Heere kon
vertellen, deed natuurlijk geen zonden.
Maar toen hoorden we toch dat de
ooms en tantes ook zondige dingen deden. In die les over de zonde werd voor
mij ook duidelijk waarom mijn ouders
gescheiden zijn: omdat ieder mens
zondaar is en doet wat God verboden
heeft. Het is een leerzame tijd geweest,
een tijd waarin ik door het Evangelie
ben gegrepen.

Toen werd u puber. Een
lastige tijd voor u?
Het leven ging verder. Ik ben niet echt
lastig geweest voor mijn omgeving.
Wat ik miste was een vaderfiguur.
Ik was de enige man in huis en nam
onbewust die rol op me. Ik miste een
aardse vader die met me ging vissen en
me af en toe eens wat gaf. Mijn aardse
vader misvormde mijn beeld van God
de Vader. Ik kon daar niets mee. Dat
was voor mij in die tijd een worsteling.
Maar de Heere heeft mij op dat punt
genezen. En gevoelig gemaakt: hoeveel
vaders zijn er niet op deze wereld én in
de kerk die het beeld van Christus niet
vertonen?

U werd in de evangelische
gemeente ‘Berea’ in
Apeldoorn gevraagd voor
te gaan.
Ik ben daar bij het jeugdwerk betrokken geraakt. Ze hebben me toen een
keer gevraagd om te preken tijdens

een jeugddienst omdat men vond dat
ik serieus was en over dingen diep nadacht. Daarom vroegen ze me een keer
te preken. Met tegenzin, maar aangemoedigd door christenen in mijn omgeving, heb ik dat toen gedaan. Ik kreeg
al langer hoe meer de indruk dat in de
Berea gemeente wezenlijke dingen in
de verkondiging ontbraken. Het is niet
meer, zoals ik op de kinderclub hoorde
vertellen, van zonde en genade. Hier
hoorde ik dat je met alle problemen
naar Jezus mocht gaan. Zo van: ‘Heb je
problemen, dan lost Jezus die wel op’.
Het Evangelie van de twee wegen en
de drie stukken ontbrak. Terugkijkend
zeg ik: de mens stond centraal, met
wat hij als problemen ervaart. Maar
ons werkelijke probleem, dat wij zondaars zijn die een genadig God nodig
hebben, werd maar weinig in ernst en
eerlijkheid genoemd.

Liever hadden
ze een ander
Bijbelgedeelte,
want ik kon de
mensen wel eens
bang maken
met hel en
verdoemenis.

Hoe bent u tenslotte
terecht gekomen in de
HHG van Apeldoorn?

en verdoemenis. Ik bleef bij mijn tekstkeuze maar de oudsten wilden niet dat
ik erover zou preken. En zo werd mijn
preekbeurt afgezegd.
Omdat ik niet geestelijk werd gevoed,
luisterde ik in die tijd veel naar preken
van John MacArthur en van ds. P. den
Butter en ds. J. Westerink.

Ik mocht één keer per half jaar preken.
Het Bijbelgedeelte waaruit ik preekte
bij Berea mocht ik altijd zelf uitkiezen.
Ik overlegde altijd met de oudsten over
de inhoud. Toen ik op een keer vertelde dat ik over de gelijkenis van de rijke
man en de arme Lazarus uit Lukas
16 wilde preken, vroeg men zich af of
ik wel de juiste persoon was voor dit
Bijbelgedeelte. Liever hadden ze een
ander Bijbelgedeelte, want ik kon de
mensen wel eens bang maken met hel

In die tijd studeerde ik aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn en
daarom vroeg ik aan mijn studiegenoot
naar welke Christelijke Gereformeerde
Kerk ik moest gaan. Apeldoorn telt
immers drie CGK´s. Hij adviseerde me
eens naar Ds. R. van Kooten te gaan.
Niet wetende dat die gemeente geen
CGK-gemeente is. Maar de prediking
daar was voor mij zo bijzonder, dat ik er
niet meer weg ben gegaan.
37

IKEG. Mijn vrouw kwam in 1992 op
6-jarige leeftijd mee en zo heb ik haar
op de kinderclub al leren kennen. We
zijn daarna opgegroeid als geestelijke
broer en zus. Pas veel later zijn we verliefd geworden. Telkens als ik het vertel, is het weer zo bijzonder: De Heere
heeft niet alleen het Evangelie vanuit
Zuid-Afrika naar mij toegebracht, maar
ook mijn vrouw. Zo wonderlijk werkt
de Heere! En zij brengt met haar hartelijkheid en gastvrijheid wat van de
Zuid-Afrikaanse cultuur mee de pastorie in.

U heeft uw vicariaat
gedaan in Opheusden.
Waarom in Opheusden?
Wat was het bijzondere aan
de prediking?
Het bijzondere was dat in alle eenvoud
de Schrift openging en werd uitgelegd.
Ik hoefde niet meer met kromme tenen
in de kerk te zitten. Het was voor mij
zoals Calvijn dat noemt: me toevertrouwen aan de prediker. Wel bleef de
vraag of ik wel bij Berea weg mocht
gaan. Tenslotte was dat de plaats waar
de Heere mij, nadat ik tot geloof gekomen was, gebracht had. Het antwoord
kreeg ik in een preek van Ds. Van
Kooten over Paulus die in de synagoge
van Korinthe preekte en waar ze Paulus
duidelijk maakten dat ze zijn prediking
niet op prijs stelden.
De Bijbelse prediking van Paulus werd
er gelasterd en dan schudt Paulus zijn
klederen af en zei: (Handelingen 18:6-7)
Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein;
en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan.
En vandaar gegaan zijnde, kwam hij in
het huis van een man, met name Justus, die God diende, wiens huis paalde
aan de synagoge.
Het was voor mij duidelijk: ik mag van
de Heere weggaan uit Berea.

Uw vrouw heeft u via de
kinderclub leren kennen?
Haar ouders zijn uitgezonden vanuit
Zuid-Afrika om in Nederland kinderevangelisatie te doen, voor stichting
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Ik wilde me ook oriënteren op dit
gedeelte van de Hersteld Hervormde
Kerk. Ook werkte ik destijds in het
naburige Kesteren bij een automatiseringsbedrijf aan de Rijnbandijk.
Apeldoorn en Opheusden zijn heel verschillend. De gemeente van Apeldoorn
kent geen randkerkelijken terwijl die in
Opheusden wel aanwezig zijn. Opheusden is traditioneel ingesteld. Zo leerde
ik een ander gedeelte van de Hersteld
Hervormde Kerk kennen. Hoewel de
gemeenten van Apeldoorn, Abbenbroek
en Opheusden in veel verschillen, gaat
het in het wezen om dezelfde dingen,
dat we bij elkaar komen rondom een
geopende Bijbel, om te luisteren naar
en gegrepen te worden door het Woord
van God.

Toen was u klaar met
de studie maar bleef een
beroep uit. Hoe heeft u die
tijd ervaren?
Het was voor mij goed een jaar bij te
komen van de studie. In die tijd heb ik
samen met ds. J. Westerink de tweedelige set Priesterlijke prediking uitgegeven. Het gaat over de predikkunde
van professor W. Kremer. Het vloeide
voort uit mijn scriptie over ‘Geestelijke
leiding in de prediking’. Ds. Westerink wilde wel helpen met de uitgave.
Want wie wil een boek lezen van een
onbekende kandidaat? Uit die samenwerking is een hartelijke vriendschap
ontstaan.

Toen kwam er een beroep
uit Abbenbroek. Was het
voor u een verrassing?
Achteraf bezien hebben allerlei kleine
zaken me al het idee gegeven dat de
gemeente Abbenbroek wel eens een
beroep zou kunnen uitbrengen.
Ik zal een voorbeeld geven: Toen ik er
vorig jaar op 4 november voor het eerst
preekte, stond op het whiteboard in de
consistorie geschreven: “God is mijn
rechter.”
Dat is de betekenis van mijn voornaam
Daniël. Toen ik vroeg waarom dat er
stond, bleek dat geen bijzondere reden te hebben. Maar de Heere had er
Zijn bedoeling mee. Begin mei kwam
het beroep. De Heere had mij er op
voorbereid. Het beroep mocht ik aannemen.

Knielen onder de Bijbel
van de kansel tijdens de
bevestiging. Hoe heeft u
dat ervaren?
Enorm aangrijpend is dat. Vlak voordat ik knielde onder die Bijbel heb
ik de gelofte afgelegd: Ik blijf altijd
onder het Woord. Het was een nauwe
ruimte en ik hoorde hoe met kracht de
ambtsbroeders stuk voor stuk de teksten proclameerden. Daar heb ik ook
echt de eenheid van Woord en Geest
ervaren. De genadegave van God die ik
daar ontvangen heb, door de oplegging
van de handen, moet ik steeds weer
aanwakkeren, zoals mijn bevestigingstekst uit 2 Tim. 1:6 luidt. Zo mag dat
moment van knielen onder de Bijbel en
de handoplegging mijn hele ambtelijke
leven mee. Dat was onvergetelijk in de
diepste zin van het woord!

Hoe kwam u bij de
intredetekst, Lukas 16:29
‘Abraham zeide tot hem:
Zij hebben Mozes en
de Profeten, dat zij die
horen’?
De tekst waar ik over moest preken
was voor mij geen vraag. Ik wil me niet
met Calvijn meten, maar toen hij verbannen werd uit Genève en later weer
terugkwam, ging hij verder met preken
waar hij gebleven was. Dat is voor mij

heel symbolisch: ik mocht bij Berea
niet preken uit Lukas 16. Sindsdien
kwam de gelijkenis van de rijke man en
de arme Lazarus op beslissende momenten steeds weer terug. En op 15
september mocht ik vanuit deze tekst
het Evangelie verkondigen aan de gemeente van Abbenbroek. ‘Wij hebben
Mozes, de profeten en de apostelen,
dat wij die horen!’ Het is een wonder
dat wij het Woord hebben. Het is ook
een strenge vermaning om dat Woord
en dat Woord alléén vast te houden.

Zonder het Woord kun je niet zalig
worden.

Evangelisatiewerk in
Abbenbroek
We hebben een Kinderevangelisatie club ‘De vijfkleurenclub’. Iedere
maand wordt er club gehouden. Naast
de kinderclub is er iedere maand een
contactmiddag voor de dorpsbewoners
en mensen van buiten het dorp. Een
moment van ontmoeting onder het
genot van een kopje koffie. Met vaak

goede gesprekken tot gevolg.
Tijdens de Halloweenoptocht, waar
veel kinderen van het dorp aan meedoen is er een bidstond in de kerk en
worden er flyers uitgedeeld. Het gebed is het machtigste wapen tegen de
macht van de satan, die niet voor niets
de vorst der duisternis genoemd wordt.
Hij is uit op dood en verderf. Maar als
kerk hebben we een boodschap van
redding en leven, die we namens de
Levensvorst aan onze omgeving verkondigen!

Evangelisten: bewogen en gedegen…
Vele gemeenten van onze Hersteld
Hervormde Kerk ontplooien initiatieven
op het gebied van evangelisatie. Ook
zijn evangelisten actief op plaatsen
waar velen vreemd zijn aan het
Evangelie. Mogelijk zijn er ook leden
van onze kerk die een aanstelling als
evangelist in hun hart begeren.
Van een evangelist mag bewogenheid en bevlogenheid worden
verwacht. We lezen van de Heere
Jezus die de scharen zag ‘die geen
herder hebben’ (Matth. 9:35-38).
Ds. R.M. Mac Cheyne schreef hier
een preek over met de titel: ‘Christus’ medelijden met de schapen’ .
Hij zegt: ‘Wanneer men daar staat
in de met scharen gevulde straten
van een grote stad; wanneer men die
stroom van menselijke wezens ziet
heenspoeden naar de eeuwigheid,
dan wordt de geest met treurigheid
vervuld.’ Hoe kan die bewogenheid
worden benut ten behoeve van de
voortgang van het Koninkrijk van
God?
Hoewel een evangelist kan worden
aangesteld zonder dat een opleiding

is gevolgd, is dat in veel gevallen
niet verstandig. We merken als commissie evangelisatie dat er in onze
kerk ook behoefte is aan scholing
voor evangelisten en dat is gezien de
tijd waarin wij leven, verklaarbaar.
Naast een praktische instelling en
zeer zeker een geestelijke houding
is een bepaalde professionaliteit
van een evangelist van groot belang. Wie mensen benadert met het
Evangelie moet kennis hebben van
het Woord van God. Maar hij moet
ook proberen kennis te krijgen van
degene met wie hij spreekt. Wie
is die ander eigenlijk? Uiteindelijk
geldt ook voor het werk onder hen
die vreemd zijn aan het Evangelie,
dat de Heere het werk moet zegenen. Het is van Hem volledig afhankelijk.

De commissie evangelisatie is in
gesprek gegaan met de CGO. In
goede onderlinge samenspraak zijn
we overeengekomen een opleiding
aan (toekomende of huidige) evangelisten te kunnen aanbieden die
qua studiebelasting een derde zal
zijn van een reguliere hbo-opleiding.
In deze opleiding is onder andere
aandacht voor vakken als Oude en
Nieuwe Testament, dogmatiek, Kerk
naar buiten, de multiculturele en
religieuze samenleving, wereldgodsdiensten, apologetiek, catechetiek
en pastoraat. De student ontvangt
na het succesvol afronden van de
studie een verklaring van de HHK.
We menen dat deze opleiding tot
evangelist in een behoefte kan voorzien en kan bijdragen aan de voortgang van het Koninkrijk van God.
Tegelijk houden we deze opleiding
in eigen beheer. Er zal om die reden
vanuit de commissie een studiecoördinator worden aangesteld. Deze
persoon zal studenten begeleiden in
dit traject. We hopen en verwachten
dat er voor deze opleiding in onze
kerk belangstelling zal zijn. Geïnteresseerden kunnen hierover contact
met ons opnemen. Totdat de studiecoördinator is aangesteld is ds. R.W.
Mulder aanspreekpunt, zijn mailadres is: rwmulder@kliksafe.nl
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Kom, koop en eet!
U kent die tekst uit Jesaja 55 wel! Hij zou uitgesproken kunnen zijn
op een plaats midden in een dorp of stad. Een marktplein. Een tempelplein. Een Areopagus. We worden door God opgeroepen om te
komen tot Hem: iedereen is welkom. God komt met de boodschap van
het Evangelie: genade voor zondige mensen.
De werkgroep materialen hoopt door haar werk bij te dragen aan de
verspreiding van Gods boodschap. We willen graag de gemeenten ondersteunen door het ontwerpen van evangelisatiemateriaal. Er zijn nu ook
marktkraampakketten beschikbaar. In deze pakketten zit materiaal dat
uitgestald kan worden op een marktkraam. Bijvoorbeeld een banner, een
spandoek en informatie over bijpassende folders. De pakketten zijn te
huur via www.folder-en-evangelisatiemateriaal.nl.
Naast de marktkraampakketten zijn er ook tal van andere materialen
ontworpen en beschikbaar gesteld. Behalve de vele folders wijzen we ook
graag nog even op eenvoudige kijk- en leesboekjes voor kinderen, een
kerkboekje met uitleg voor bezoekers en het kinderevangelisatiemateriaal
‘Bij de hand’. Bij het gebruik van alle materialen hopen we op Gods onmisbare zegen. Zodat zondige mensen komen tot Christus, kopen zonder
geld en eten van het voedsel dat God ons dagelijks door Zijn Woord wil
geven. Van harte aanbevolen!
Werkgroep materialen

Vrijwilligers
kinderwerk gezocht
voor de Bijlmer
Voor het Evangelisatiewerk
in de Bijlmer is de werkgroep
Kruispunt Bijlmer op zoek
naar vrijwilligers.
Op dinsdag- en woensdagmiddag (eventueel ook
vrijdagmiddag) zijn er mensen
nodig die zich aan willen
sluiten bij het kinderwerk
onder buitenkerkelijke
kinderen.
Daarnaast zijn we op zoek
naar een vrijwilliger die ons
kan helpen met het opzetten
en bijhouden van een website.
Graag zien we reacties,
voorzien van motivatie,
tegemoet via:
info@kruispunt-bijlmer.nl.

Themapakket 5001 – Leven na de dood?!
Inhoud pakket

Aanvraag

• Spandoek: 400 x 110 cm (ringen om de 30cm)
• Staande rolbanner, voor de kraam (niet zichtbaar
op foto): 85 x 200 cm
• Banner ‘Kies dan heden….’: 300 x 20 cm
• 4x 6 meter touw
• Paal met bordjes Leven en Dood. (Excl. parasolvoet)

U kunt bovenstaand pakket aanvragen via het kerkelijk
bureau, tel. 0318-505541 of mail: evangelisatie@
hersteldhervormdekerk.nl.
Adres om pakket op te halen, na afspraak:
Vendelier 51-d, 3905 PC Veenendaal

Bijbehorend uitdeelmateriaal
Onderstaande folders en Bijbels worden meegeleverd in de
vermelde aantallen. Deze hoeven niet retour.
50x folder 1302 - Is er leven na de dood? - A6
50x folder 2101 - Leven na de dood? - 10x21cm
100x kaartje kiezen – 1501D – kaartje – 8,5x5,5cm
Nederlandse Bijbels
Meer folders en kaartjes op aanvraag
Wat heeft God

l?
voor de heme
om klaar te zijn digt nu alle mensen
Wat moet ik doen
(...) verkon
gesteld heeft
zonden! ‘God

m dat Hij een dag
Keer af van uw
len’ (HandeBEKEREN. Daaro
aardig zal oorde
alom, dat zij zich
aardbodem rechtv Christus als uw Verlosser.
op welke Hij de
Jezus
. Vertrouw op
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lingen 17: 30,31) opstanding en het leven; die
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.
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leven, al was hij
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Landelijke Evangelisatiedag 2020

Doe het werk van
een evangelist
Spreken over God en Zijn Woord is goed en nodig,
maar hoe doe ik dat? Kom voor stimulans, toerusting
en bemoediging naar de landelijke Evangelisatiedag.
Deze vindt plaats in Lunteren op 15 februari 2020.
De dag is bestemd voor iedereen die zich bekommert
om het heil van zijn naasten. In een lezing en diverse
workshops diepen we het thema praktisch uit.
Daarnaast is er ruime gelegenheid voor ontmoeting.

D

e heer Piet Bloed neemt u in zijn boeiende
hoofdlezing mee op zijn weg van boer naar
evangelist. Het thema van zijn lezing is: ‘Van
veehouder in het natuurgebied tot evangelist in de grote
stad’. Piet heeft veel ervaring met evangeliseren. Hij is
gedreven om medechristenen aan te sporen vrijmoedig
over God te spreken.

In het vervolgprogramma kunt u in twee rondes telkens
een workshop volgen. U kunt kiezen uit de onderwerpen:
1. Luisteren naar de Heilige Geest (ds. H. Zweistra)
2. Evangeliseren als anderen slapen (Hermine den
Breejen en Marja Liefting)
3. Deur-aan-deur-evangelisatie (Wilfred Heijns)
4. Kinderevangelisatie aan huis (Liesbeth van Klinken)
5. Betere evangelisatiegesprekken - gesprekstechniek
kan helpen (Cor van Brummelen)
6. Opleiding tot evangelist m/v (ds. R.W. Mulder)
Voor de workshops kunt u zich tot en met 8 februari
2020 inschrijven via de website van de HHK.
Op deze site kunt u ook meer informatie over deze dag
vinden. Telefonisch opgeven bij het kerkelijk bureau is
ook mogelijk.

Verkondigt
onder de volken
Zijn daden.
(Psalm 9: 12b)
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vacature

MEEDENKEN is onze Passie

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

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

App

voor een baan
of stage
06 - 10 04 74 17

Kijk op werkenbijrstzorg.nl voor alle vacatures bij jou in de buurt.

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V.
Uw partner voor

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

Kranen en takels
Hijsgereedschap
Maatwerk
Keuringen
Inspecties
Onderhoud
NEN3140

WWW.ASAV.NL
advertentie

NIEUWE

DAGBOEKEN

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

Het nieuws op
jouw moment
Bekĳk ons aanbod voor jou op:

deweek.nl/zicht
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THOMAS WATSON E.A.

MAARTEN LUTHER

Geroepen tot bekering

Vrees niet, geloof alleen

Dagboek bij de Bijbel.
In dit dagboek zijn meditaties
bijeengebracht uit geschriften
van Engelse en Schotse oude
schrijvers uit de 17e en 18e
eeuw. Hun prediking kenmerkte zich door een heldere boodschap van zonde en genade.
gebonden | 33129902
382 blz. | € 15,90

Dagboek over het geloof.
Met alle kracht die in hem was,
preekte en verdedigde Luther
de leer van de rechtvaardiging
van de goddeloze door het geloof alleen. Daarbij wees hij er
steeds op dat een waar geloof
goede vruchten draagt.
gebonden | 33130199
384 blz. | € 19,90

AL ONZE UITGAVEN ZIJN OOK IN UW BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR

3

Tel. (030) 637 34 34
Elzenkade 6 - Houten
Postbus 150, 3990 DD Houten E-mail: boeken@hertog.nl

Info: uitgeverijdenhertog.nl
Bestellen: www.hertog.nl

Verlossing

AGENDA
13-16 MAART 2020
CONFERENTIE 23+
BENNEKOM

20-23 MAART 2020
CONFERENTIE 18+
OLDEBROEK

28 MAART 2020

KINDERAPPÈL
PUTTEN, GENEMUIDEN
EN SOMMELSDIJK

4 APRIL 2020

KINDERAPPÈL, KESTEREN EN
LUNTEREN

21 MAART 2020

KINDERAPPÈL
JONGERENDAG 16ROTTERDAM

‘DIENSTBAARHEID AAN DE HEERE IN DE KERK EN IN
HET BIJZONDER AAN JONGEREN. ZIJ BELEVEN ANDERE
TIJDEN DAN DE GENERATIES DIE HEN VOORGINGEN,
DAAROM HEBBEN ZIJ ONZE ZORG NODIG. HET
JEUGDWERK IS DE PLAATS WAAR MET HET OOG OP DE
TOEKOMST MEER TE HALEN IS VOOR DE VORST VAN
DE DUISTERNIS DAN WAAR OOK. IMMERS JONGEREN
WORDEN GEVORMD VOOR HET LEVEN.’

30 APRIL – 2 MEI 2020
VADER-ZOONSURVIVAL
ARDENNEN

29-30 APRIL

MOEDER-DOCHTERDAGEN
WOUDENBERG
Meer info en aanmelden
www.hhjo.nl
VOOR ALLE DATA GELDT:
DEO VOLENTE

THEMA’S VOOR TIENERS
In het voorjaar 2020 verschijnt een nieuw boekje in de serie thema’s voor tieners:
Genodigd?! - Over het Heilig Avondmaal. In dit boekje staat het Heilig Avondmaal
centraal. Het avondmaal is iets wat Christus aan de kerk gaf, maar tegelijk zijn er vele
vragen. Wat heeft het avondmaal te maken met jouw doop? Welk verband is er tussen
belijdenis en avondmaal? Wat is het Heilig Avondmaal, wat
wordt daar ontvangen en wanneer mag je eigenlijk aangaan?
Dat zijn vragen die je wellicht herkent en waar
ds. A. Kos (Middelharnis) door middel van dit boekje een
antwoord op wil geven.
Andere delen in deze serie zijn:
- Gedoopt! – Een teken voor het leven, ds. J.C. den Ouden
- Eerlijk antwoord – Over belijdenis doen, ds. W. Pieters
- Stilte! – Over omgang met God, ds. Joh. Post
Van harte aanbevolen!
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Weet jij waar we aan denken op Goede Vrijdag?
Je weet vast wel dat we dan stilstaan bij het
lijden en sterven van de Heere Jezus.
Maar waarom moest Hij eigenlijk sterven?
Door: Hanneke de Kat

Z

ie je de Heere Jezus
daar lopen? Hij komt bij
het paleis van Pilatus
vandaan. Om Hem heen loopt
een groep soldaten. Op Zijn rug
draagt Hij een kruis. Het is zwaar
voor de Heere Jezus. Zijn rug is
kapot van de geselslagen. Dat
hebben de soldaten van Pilatus
en Herodus gedaan. Ze hebben
gespot met de Heere Jezus. De
soldaten zien dat Hij het kruis
bijna niet meer kan dragen. Daarom zoeken ze iemand anders die
het kruis naar Golgotha brengt.
De soldaten kijken om zich heen.
Ze zien een man lopen die van
de akker op weg is naar huis.

Het is Simon van Cyréne. Hij
moet nu het kruis van de Heere
Jezus dragen. Want de Heere Jezus moet naar Golgotha om daar
te lijden en te sterven. Stel eens
voor dat jij daar liep. Zou jij dat
zware kruis van de Heere Jezus
dragen? Weet je nog waarom de
Heere Jezus naar het kruis moet?
Hij moet daar sterven voor
jouw en mijn zonden. Eigenlijk
moeten wij het kruis dragen en
sterven voor onze zonden. Maar
dat wil de Heere Jezus in jouw
plaats doen. Wat een wonder dat
de Heere Jezus zonden vergeeft!
Geloof jij dat?
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Cursussen Oudvaders
In de cursussen komt vragenderwijs de hoofdgedachte
naar voren, waarbij de details
ook tot hun recht komen.

Doet u ook mee?
Op een prettige wijze
eigent u zich zo een boek
geheel toe.

Voor meer info bezoek onze site
Of vraag een gratis brochure aan
Tel 0118 583025 / 0172 532796

Vind een christelijke partner

Sinds 1986

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

Steun Bijbels
onderwijs
aan kinderen
in Israël
www.eavpraktijkholos.nl

www.samen-verder.nl

NL91RABO 0395 219 582

t.n.v. Isaac da Costa Fonds, Woerden

www.balkanzending.nl

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

Leerbroekseweg 27
4245 KR Leerbroek
T 0345 54 94 33
E info@hartogriet.nl
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• Schoorsteenvegen en
schoorsteenonderhoud
• Leveren en plaatsen van
dakramen en dakkapellen
• Complete levering rietgedekte
tuinkamers, carports, etc.

www.hartogriet.nl
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Mis het niet:
een goed gesprek
over de
Verlosser!
Door: Leo de Kluijver

H

oe knoop je met iemand
een goed gesprek aan
over de Heere Jezus?
Mag ik je vertellen wat mij
overkwam, wat ik fout deed en
wat ik ervan heb geleerd?

Het was 2004, de dag voordat
we met de Tienerclub en JV een
Kerstavond hadden. Ik stond in een
bloemenwinkeltje achter de kerk in
Stolwijk om een boeket voor mijn
vrouw te kopen. Het meisje dat mij
hielp schikte de bloemen kunstig bij
elkaar en maakte een praatje: ‘Bijna
Kerst. Ga je nog wat leuks doen?’ Bijna zonder na te denken antwoordde
ik: ‘Nee, lekker een paar dagen vrij’.

Maar toen ik in mijn auto stapte bekroop me een naar gevoel. Die vraag
had ik niet goed beantwoord! Waarom zei ik niets over wat Kerst voor
mij betekent en dat de Heere Jezus
mijn Verlosser is? Zal ik teruggaan?

en begon: ‘Gisteren vroeg je: ga je
nog wat leuks doen met Kerst?, maar
ik heb die vraag niet goed beantwoord’. Ik gaf haar de kaart. ‘Want
vanavond hebben we een Kerstavond met de jongeren van de kerk,
ik weet niet of je kerkelijk bent…’ Ze
knikte en wees naar de dorpskerk:
‘Ik ga daar naar de kerk.’ We praatten kort verder over Kerst en wat de
naam Jezus betekent, naar aanleiding van de tekst op de kaart.

Wat ik hiervan leerde?
•

•
Ik zag mijn hand de sleutel al omdraaien, de motor starten en langzaam liet ik de koppeling opkomen.
Geen goed moment nu. Gauw naar
huis, want het was al bijna etenstijd
en de bloemen weet je…

•
•

Maar het liet me niet los. De andere
dag besloot ik een kaart met een
pakkende tekst voor het personeel
te maken en nogmaals naar de bloemenwinkel te gaan. Met kloppend
hart stapte ik binnen: een ander
meisje stond achter de balie! Maar
plots kwam het meisje van gisteren
de winkel in en wilde vertrekken. In
een flits bad ik om vrijmoedigheid

•

Stel nooit uit om over de Heere
Jezus te spreken, want je weet niet
of je nog een tweede kans krijgt;
Bid om en zoek naar
mogelijkheden in een gesprek met
collega’s, mede-vakkenvullers,
klasgenoten en vrienden om het
over de Heere Jezus te hebben;
Probeer aan te sluiten bij wat
zij al weten;
Maar wees niet bang dat je geen
woorden zult vinden, want de
HEERE Zelf belooft: ‘Want de
Heilige Geest zal u in dezelve
ure leren hetgeen gij spreken
moet’(Luk. 12:11-12).
Dat betekent wel dat jij zelf een
levende band met de HEERE moet
hebben en uit ervaring weet wát
Verlossing is!
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Verzoeking
en strijd
tegen de zonde
Door: Steven Middelkoop

Sommige boeken verdwijnen even
geruisloos als dat ze verschenen. Heel
anders is het met de nieuwe uitgave van
‘Op leven en dood’ van John Owen (1616-1683).
Het raakt zowel jonge als oudere lezers.
Blijkbaar weet John Owen de lezer aan te
spreken op hart en hoofd,waarbij je weet:
‘Wat hij zegt, dat raakt bij mij precies
het punt waar het vaak mis gaat.’

BEKERI N G
Tijdens John Owens’ studie aan de universiteit komt er een beslissende wending in
zijn leven, zo schrijft Prof. dr. A. Baars. De
Geest van God ging werken in zijn hart.
Hij zou zo’n vijf jaar geleefd hebben in een
periode van diepe overtuiging van zonde en
duisternis. Een diepe worsteling. Door de
verkondiging van een eenvoudige prediker
komt hij tot ruimte, met de woorden: ‘Wat
zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen?’
(Matth. 8:26) Prof. Baars: ‘Het licht ging op
in zijn hart, hij ervoer Gods liefde en ontving
de persoonlijke zekerheid dat hij een kind
van God is.’
V ERZOEKI N G
Owen blijkt diep inzicht te hebben in wat
zich afspeelt in het hart, als het gaat om
gedachten en verlangens. ‘Wanneer het om
onszelf gaat: wij zijn de zwakheid zelf. Wij
hebben geen kracht of sterkte om tegen de
verzoeking weerstand te bieden. Daarbij is
het vertrouwen op enige kracht in onszelf
een belangrijk deel van onze zwakheid.’ Als
verzoekingen ons treffen, dan komt ons
hart in vuur en vlam te staan voor dingen
waar we eigenlijk tegen zijn. In eigen kracht
redden we het niet om daarbij staande te
blijven. Herkenbaar, vind je niet?
I N S L A A P GES UKKEL D
Wie van genade leeft, ervaart niet dagelijks
dezelfde stabiele omgang met God. Veelal
worden we heen en weer geslingerd tussen
ootmoedige dienst aan de Heere en worstelingen met verleidingen. Het gevaar is dat
je langzaam in slaap sukkelt. Volgens Owen
moeten we de zonden doden: ‘De vitaliteit,
de kracht en de troost van ons geestelijk leven zijn in belangrijke mate afhankelijk van
het doden van de zonde.’ Het onkruid moet
uitgeroeid: ‘Hoe zal iedere genadegave zich
dan vrijuit kunnen ontplooien en gereed
zijn om iedere roeping te vervullen en elk
doel te bereiken.’
Altijd weer werkt Owen aan op de gemeenschap met God in Christus, waar hij in
andere boeken het nodige over schreef.

Ik beveel deze Puriteinse klassieker
aan iedere jongere van harte aan!
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JEUGDWERK

RONDOM
HET KRUIS
Na enkele jaren leidinggeven aan de
HHJO geeft ds. J.A. Kloosterman
dit najaar het stuur over aan zijn
opvolger. De afgelopen periode
wilde hij eerst en vooral Christus
centraal stellen in het jeugdwerk.
Kloosterman: 'Als je Hem liefhebt,
dan zie je schoonheid in Hem.'
Door: Steven Middelkoop

Wat dreef u in de afgelopen jaren?

‘Dienstbaarheid aan de Heere in de kerk en in
het bijzonder aan jongeren. Zij beleven andere tijden dan de generaties die hen voorgingen, daarom hebben zij onze zorg nodig. Het
jeugdwerk is de plaats waar met het oog op de
toekomst meer te halen is voor de vorst van
de duisternis dan waar ook. Immers jongeren
worden gevormd voor het leven.
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Toen bleek dat collega Kos destijds terugtrad,
kwam het voorzitterschap van de HHJO op
mijn pad. Uiteindelijk kreeg ik rust over het
besluit om daar te dienen. In de afgelopen jaren
voerden we met elkaar veranderingen door in
de organisatie. We onderzochten de relevantie
van de veelheid aan projecten en initiatieven en
brachten focus aan. Doen we de goede dingen?
Dat is een vraag die steeds weer gesteld moet
worden. In het jeugdwerk dient het te gaan om
Gods eer en de zaligheid van zondaren.’

Wat betekende dit voor u als het gaat
om de inhoud van het werk?

‘Calvijn verbond de twee polen van de eer van
God en de zaligheid van mensen heel nauw aan
elkaar. De liefde dringt, ook in het jeugdwerk.
Maar het is ook goed te bedenken dat God niet
afhankelijk is van Zijn onderdanen. God is God,
Hij heeft ons niet nodig. Hij is volzalig in Zichzelf. Dit maakt het des te wonderlijker als je in
Christus verzoend wordt met God. Vanuit dat
wonder heb ik de afgelopen jaren geprobeerd
te delen. Als het gaat om de resultaten geldt
dat het een ander is die zaait en een ander die
maait. Als we voor het oog niet veel bereiken,
geeft dat niet. Er hangen geen affiches langs
de weg waarop het werk van de Heilige Geest
wordt getoond, dat is aan Hem. Dit geschiedt in
de stilte. De werkelijke vrucht op de activiteiten
van de afgelopen jaren kennen wij niet, maar de
Heere weet wat Hij daarvan wilde gebruiken.’

Leidinggevenden
Waartoe wilde u Christus centraal
stellen in het jeugdwerk?

‘Als iets me bezighoudt, dan is dat het kruis van
Christus. De veelkleurigheid van Wie Christus
is en wat Hij deed. De wijde waaier aan aspecten van de verzoening vormen een hartverbrekende en hartveroverende boodschap en zo
nodig is de strijd tegen de zonde. Er is zoveel
in Hem! Juist jonge mensen lijken gevoeliger
en leergieriger te zijn naar wat er werkelijk
toe doet. In dat opzicht gebeuren er heerlijke
dingen onder jongeren door de kracht van Gods
genade.
Liefde en schoonheid hangen met elkaar samen. Dat zien we bij Christus als de Bruidegom
in het ‘pelgrims-hooglied’. Als je Hem liefhebt,
dan zie je schoonheid in Hem. Het is mijn verlangen dat dit nog meer geëxploreerd zal worden in het algemeen en in het jeugdwerk. De
diepte van de genade in Christus is het waard
om voor het voetlicht gebracht te worden. Ik
merk zelf dat het trinitarisch spreken over de
verzoening tijdens bijvoorbeeld de catechese,
diep verootmoedigend, maar ook rijk vertroostend is. Het roept reactie op. We dienen Christus af te schilderen in Zijn liefde, aantrekkelijkheid en schoonheid. De wereld spreekt over
allerlei ijdele glitter en glamour, dat vergaat.
In Christus is de ware glans en schittering te
vinden. Hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Vanuit het kruis is er hoop en troost in
het verdriet over je zonden.

en liefde. Gods liefde stroomt uit Hem en baant
zich een weg door de wereldgeschiedenis, tot
de voltooiing. Dat is het wonderlijke, eenzijdige,
loutere genadekarakter van het Evangelie. Onze
werken doen niet mee, in de zin van verdienste.
Het rijkgeschakeerde innerlijk even van een
mens komt door het Evangelie in een van God
gegeven balans. God wordt daar niet meer of
minder van, Hij stroomt over van liefde. Jongeren die dit geheim ontdekken worden daardoor
in beslag genomen, met alle strijd van dien. Zij
kennen het geheim van in Hem zijn. Rutherford zegt: ‘Ga in Christus wonen en kijk door
Hem naar buiten.’

Hoe ziet u de toekomst?

‘De komende periode richt ik me op het dienen
van de gemeente in Lunteren waar God mij
heeft geplaatst en die ik liefheb. Naast mijn
promotiestudie over de puritein Rutherford,
wil ik me verder verdiepen in bronnen vanuit
de traditie. Leerzaam zijn hervormd-gereformeerden, zoals Goedhart en Van Brummelen.
Maar ook monastieke teksten uit de 12e eeuw
zijn een waardevolle bron, juist als het gaat om
de liefde tot Christus. Daar horen namen als
Aelred van Rievaulx, Willem van St. Thierry en
Guerric de Igny bij. Misschien lopen wij wel
gevaar om door een gerationaliseerd geloofsleven het geheimenis van de mystieke unie met
Christus teveel te vergeten. Door lezen gaan
er schatten open van de kerk van alle tijden
en plaatsen. Dat wil ik jongeren graag meegeven, maar is ook voor predikanten belangrijk.
Weten wat er was en is, voorkomt dat wij in een
zelfgecreëerde werkelijkheid terecht komen en
‘pseudotheologie’ bedrijven. Lezen vraagt om
zelftucht, daar ontbreekt het ons vaak aan.
We dienen maat te houden en remmingen aan
te brengen ten aanzien
van ons leefpatroon.
Wie leert om ’s ochtends vroeg op te staan
en dan te lezen, zal het
goede daarvan ervaren
in alles wat later die dag
aan de orde komt. Dat
wil de Heere gebruiken
om tot Zijn eer te leven.’

Rutherford zegt dat we kunnen verdrinken in
de liefde van Christus, om vervolgens te leven
als een verdronken liefhebber. Godsdienst
moet het dan opgeven.
Starheid wordt soepel.
Steen wordt vlees. Het
is namelijk de Geest van
God Zelf die aanraakt en
vernieuwt. Je gaat Christus zien, horen, proeven
en ruiken. Alles doet mee.
Hij wordt als tastbaar
aanwezig in het leven. Dat
is spiritualiteit die raakt,
maar ook vervult. Ik geloof
dat jongeren die Christus
leren kennen werkelijk
mens worden zoals God
het bedoeld heeft. Een
vogel heeft twee vleugels,
Ds. J.A. Kloosterman. Bron: RD, Henk Visscher
zo ook de christen; geloof
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Verlossingswerk
van Christus in
de catechese

Door: ds. S.T. Lagendijk

Hoe spreek je als catecheet met jongeren over het verlossingswerk
van de Heere Jezus Christus? Hoe bereik je niet alleen hun hoofd,
maar ook hun hart met deze kern van onze geloofsleer? Hoe kunnen

E

activerende werkvormen helpen om dat doel te bereiken?

r zijn van die onderwerpen
waar je het als catecheet
graag over hebt. Het
verlossingswerk van de
Heere Jezus is zo’n onderwerp.
Het raakt het hart van de geloofsleer. En als catecheet wil je
niets liever, dan dat het ook het
hart van de catechisanten raakt.
Het gaat er immers om, dat zij de
Heere Jezus persoonlijk kennen,
Zijn verlossing nodig hebben en
vanuit Zijn verlossing leven. Wat
is het een voorrecht, dat we het
hier met jongeren over mogen
hebben! Hoe krijgen we zo’n
belangrijk onderwerp overgedragen?
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Een goede voorbereiding begint
met het hart van de catecheet.
Catechese geven is als het
uitpakken van een schatkist,
waaruit je elke avond een schat
laat zien, met als bedoeling dat
de jongeren die voor je zitten de
waarde van die schat inzien. Om
het hart van jongeren te kunnen
raken, moet je als catecheet
eerst weten wáárom de schat,
die je deze avond wilt laten
zien, zo waardevol is. Daarom
moet je eerst de persoonlijke
vraag stellen: Wat raakt mij in
het onderwerp, waar we het
vanavond over hebben? Als het
gaat om het verlossingswerk van

Christus: waarom is voor mij het
verlossingswerk van Christus zo
belangrijk? Wat raakt mij in het
verlossingswerk van Christus?
Waarom kan ik niet zonder het
verlossingswerk van Christus?
Wat is de schoonheid, de heerlijkheid, de rijkdom van het verlossingswerk van Christus, die
ik aan de jongeren wil laten zien
vanavond? Jongeren voelen het
of je als catecheet alleen maar

Ambtsdragers
wat waarheden doorgeeft, of dat
je zelf ook geraakt bent door wat
je doorgeeft. Jongeren moeten
voelen dat de schat waarover je
het hebt zó waardevol is voor je,
dat ze nieuwsgierig worden en
willen ontdekken wat die schat is.
Maar hoe draag je het onderwerp
nu zó over, dat jongeren de schat
gaan zien? Hoe breng je het
onderwerp over, zodat het landt
in het leven van de jongeren
die voor je zitten? Activerende
werkvormen kunnen helpen om
jongeren actief bij het onderwerp
te betrekken.
Als de catechisatieavond gaat
over het verlossingswerk van
Christus en je wilt jongeren laten
zien wat het God gekost heeft
om zondaren te verlossen, dan
kun je hen de opdracht geven
om voor zichzelf de twee meest
belangrijke dingen in hun leven
op te schrijven. Als ze dat gedaan

hebben, vraag je: Kijk naar die
twee dingen die je hebt opgeschreven, die voor jou het meest
waardevol zijn in je leven. Hoe
zou je het vinden, als iemand
het op één na belangrijkste voor
jou expres kapot zou maken?
Hoe zou je dat vinden? En
kijk dan eens naar wat je hebt
opgeschreven als het meest
waardevolle. Zou jij, om het weer
goed te maken met degene die
expres één van de meest waardevolle dingen van jou kapot
gemaakt heeft, dat wat voor jou
het meest waardevolle is, willen
geven? Dat is wat God doet! Wij
hebben door tegen God te zondigen in het paradijs, Zijn goede
schepping kapot gemaakt. Wat
heeft God veel reden om toornig
op ons te zijn. Maar in plaats
daarvan geeft Hij het meest
kostbare wat Hij heeft: Zijn eigen
Zoon. Zie je, hoe groot de liefde
van God is? Alzo lief heeft God
de wereld gehad, dat Hij het

meest kostbare wat Hij had, Zijn
eniggeboren Zoon, gegeven
heeft (Joh. 3:16).
Met een andere werkvorm kun
je jongeren helpen om te zien en
te voelen dat zij verlossing nodig
hebben. Laat hen voor zichzelf 10 verkeerde dingen laten
opschrijven die ze de afgelopen
week gedaan hebben. Bespreek
vervolgens dat één zonde al zó
erg is, dat je voor elke zonde de
eeuwige dood verdient als straf.
Hoeveel keer verdien jij de eeuwige dood, als je kijkt naar het
blaadje voor je? Maar nu is er bij
de Heere Jezus vergeving. Hij is
in de plaats van zondige mensen de dood ingegaan, om hun
straf te dragen. Ál die zonden
op jouw blaadje, en alle zonden
die je niet opgeschreven, maar
wel gedaan hebt, kan en wil Hij
vergeven. Het bloed van Jezus
Christus, Gods Zoon, reinigt ons
van alle zonde (1 Joh. 1:7).

Een goede catechesemethode
geeft handvatten, om de lesstof
dicht bij het hart van de jongeren
te brengen. De catechesemethode
Leer mij van de HHJO geeft per
les niet alleen leesstukjes waarin
de lesstof wordt uitgelegd, maar
ook een of meerdere binnenkomers om de aandacht van de jongeren naar de lesstof te trekken,
en een of meerdere activerende
verwerkingsvormen om het in de
les geleerde te verwerken. Opdat
jongeren de schatten zouden zien,
die er in het Woord van God te
vinden zijn.
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Thema

in gesprek met
ds.
Joh.
Post
aandacht voor kwetsbare jongeren
in de gemeente

D

e eredienst van deze zondagmiddag
lijkt een dienst te zijn zoals alle
andere. De gemeente is opgekomen
om Gods Woord te horen. Tussen de
gezinnen en eigen gemeenteleden zitten
een aantal kwetsbare jongeren vanuit het
gezinsvervangend tehuis en jongeren met
een verstandelijke beperking. Zij hebben
een persoonlijke uitnodiging ontvangen
om aanwezig te zijn; deze dienst wordt
speciaal voor hen gehouden.

Drie keer per jaar komt de gemeente op deze manier
bij elkaar. Ds. Joh. Post uit Lunteren vertelt: ‘De aangepaste kerkdienst is er al een heel aantal jaren, omdat ook de leden met een verstandelijke beperking
de boodschap van het Woord van God moeten krijgen. Dat dient dan te gebeuren op een wijze die hen
aanspreekt en die bij hen past. Onze verstandelijk
beperkte medemensen en medeleden mogen een
volwaardige plaats hebben in onze gemeenten en in
de erediensten, die het liefste gehouden worden op
een tijd, waarop een gewone dienst gehouden wordt.
Dus niet apart, en niet extra, maar op de gewone tijd.’
Bij het voorbereiden van de aangepaste eredienst
wordt er zoveel als mogelijk rekening gehouden met
de jongeren die speciaal naar deze diensten komen.
‘Voor de preek probeer ik doorgaans een verhaal te
nemen als uitgangspunt, bijvoorbeeld: David wint
van Goliath. Ook let ik op het hanteren van eenvoudig woordgebruik. Daarbij maak ik soms gebruik van
een kinderbijbel. Om de gehele dienst inzichtelijk
te maken voor de jongeren wordt er tijdens de voorbereiding een liturgie gemaakt waarin met icoontjes
wordt aangegeven wat er in de dienst gebeurt.’
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Door: Gerdia van Asselt

Ook tijdens de dienst stemt ds. Joh. Post af op zijn
luisteraars. ‘Ik gebruik een aangepaste versie van de
Apostolische Geloofsbelijdenis. Ook preek ik korter
dan bij een reguliere dienst. Soms stel ik tijdens de
dienst een vraag waarop de jongeren mogen reageren. Naast het korter preker benoem ik veel nadrukkelijker welke onderdelen aan de beurt zijn.’
Ds. Joh. Post geeft aan dat er zeker geestelijk leven
te vinden is bij deze jongeren. ‘Het is soms niet
eenvoudig te merken. Dat heeft ook wel te maken
met de mate waarin ze zich kunnen uiten. Wanneer
ze zich kunnen uiten, merk je soms een teer afhankelijk leven, waarin vooral de liefde tot de Heere en
Zijn Woord en dienst geproefd wordt. Daarin zijn ze
vaak spontaner dan anderen. Wanneer iemand zich
niet uiten kan in woorden, merk je soms
wel dat ze sterker gaan bewegen
wanneer het orgel gaat spelen
en er gezongen wordt. Zelfs bij
behoorlijk laag niveau kan er
een herkenning zijn bij een
bepaald lied of Psalm. Ogen
gaan stralen en de uitingen
geven een stuk vreugde weer.
Soms denk ik wel eens, wat een
rijke mensen, die zo spontaan
Gods lof kunnen zingen. Ze
horen ook echt bij
Gods Gemeente.’
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#datisdriestar

IK HOUD ENORM VAN VERTELLEN:
DE VOLDOENING VAN AL DIE
AANDACHTIGE GEZICHTJES.
Hennely Gijsenbergh, student pabo

OPEN DAG
15 FEBRUARI

•
•
•
•
•

pabo
pedagogiek
leraar voortgezet onderwijs
AD-Pedagogisch Educatief Professional
masters

www.driestar-hogeschool.nl
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Thuis in iedere tuin

VANAF

Blokhutten

579,-

M a r k t l e id e r
in b l o k h u t t e n ,
o v e r k a p p in g e n
e n t u in h o u t

VANAF

VANAF

Veranda’s

849,-

Kapschuren

1.399,-

Actuele vacatures
BEDRIJFSLEIDER
Regio Woerden

VANAF

Buitenverblijven

1.399,-

VERKOOPADVISEUR

Veldhoven, Wommelgem & Regio Woerden

MONTAGEMEDEWERKER
Velp & Veldhoven

FULL-STACK WEBDEVELOPER
Numansdorp

Bekijk al onze vacatures op:
vankootentuinenbuitenleven.nl/vacature
VANAF

Tuinkamers

5.199,-

Of neem contact met ons op via:
+31(0)186 655 990

www.vankootentuinenbuitenleven.nl
56

