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Zicht op het Woord

‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven’
(Matth.11 vers 28)

Welmenende nodiging

om rust te ontvangen
ds. H. van der Ziel

E

en bekend woord van de vroege kerkvader Augustinus is: U hebt ons geschapen tot U en ons hart
is onrustig, totdat het rust vindt in U. Waar komt
de onrust vandaan? Het is het kenmerk van een
leven zonder God. Schriftgeleerden waren zulke mensen
waarvan in Mattheüs 23 staat: ‘Want zij binden lasten, die
zwaar zijn, en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de
schouders van der mensen; maar zij willen die met hun
vinger niet verroeren.’ Het volk had wel de 10 geboden.
Maar daarnaast hadden de rabbijnen de wet nog uitgebreid
met 613 geboden en verboden. Daarmee leggen zij het volk
een zware last op de schouders. De Heere Jezus ziet ze
vermoeid en belast hun best doen rust te vinden. Daarom
nodigt Hij hen. Komt, tot Mij. Het hart vindt geen rust in
het onderhouden van de wet.
Zijn er nog meer vermoeiden en belasten? Ja, we komen
ze ook tegen bij ziek- of sterfbedden. Mensen die gebukt
gaan onder hun lichamelijke en psychische lasten? Kom,
zegt Jezus. Dat betekent: Wees welkom. Wat kan een mens
vermoeid en belast door het leven gaan. Ook godsdienstig.
Als we worstelen met de vraag: ‘Mijn ziel doorziet gij uw lot,
hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God?’ Zijn we dan
geholpen met: Bid er maar veel om. Blijf maar vragen. Dat
is inderdaad de weg naar de rust. Maar wat word je moe als
je het daarvan verwacht. Wat heeft een mens in geestelijke
nood aan dat antwoord? Je moet bidden. Wat een last ontvang je dan. En ik heb er al zolang om gebeden. Mijn hele
leven. Kom tot Mij, is de nodiging tot zulke mensen. Wanneer je je toevertrouwt aan Hem, komt Zijn rust in je. Rust
in je ziel. Wie nodigt de Heere in onze tekst? Allen. Wie
komen er? Vermoeiden. Het werkwoord wat met vermoeid

vertaald is, doet denken aan zwaar werk. Zelfs nog sterker
uitgedrukt: met zwoegen. Zijn we zulke zwoegers? Christus
zegt: ‘Kom dan tot Mij.’ Daar heb je er één: moede kom ik,
arm en naakt, tot God Die zalig maakt. De dichter zegt:
‘Jezus, Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn
hart.’ Is Christus het rustpunt van ons hart?
Bij de nodiging doet de Heere Jezus een belofte: ‘En Ik zal
u rust geven.’ Wat een heerlijke belofte van rust. Rust in de
Zaligmaker. Rust met uw vermoeidheid in Zijn kracht. Rust
met uw zonden in Zijn wonden. Rust met uw schuld in Zijn
bloed. Rust met uw armoede in Zijn rijkdom. Rust met uw
onvolkomenheid in Zijn volkomenheid. Rust met uw altijd
blijvend tekort in Zijn genade. Zal Hij rust beloven en niet
geven? Is er ooit een vermoeide ziel tot Hem gekomen, die
geen rust vond?
Hoe kan Christus rust geven? Hij is ook vermoeid en belast
geweest. Vermoeid, omdat Zijn vijanden tegen Hem opstonden. De grootste vijand, de duivel. Hij is vermoeid geweest,
omdat Zijn eigen volk Hem veracht en vervloekt heeft.
Christus heeft als Plaatsvervanger de zwaarste last gedragen,
namelijk de vloek over de zonde. De toorn over de ongerechtigheden. De straflast van de hel. Hem werd de rust ontnomen om ons de rust te kunnen schenken. Hoe welmenend
moet dan de belofte zijn dat Hij rust geeft. ‘Hij belooft ook
met ernst allen, die tot Hem komen, en geloven, de rust
der zielen en het eeuwige leven.’ Velen zijn op de nodiging
van Christus ingegaan. Wie volgt? Samuël Rutherford heeft
eens gezegd: ‘Er zijn vele hoofden, die op Jezus’ borst rusten,
maar er is ook nog plaats voor het uwe.’ Jezus Christus is
gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.
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Diaconaat rond verslavingszorg

Verslavingszorg (1)
Zelf ben ik herstellend van een alcoholverslaving.
In 2013 ben ik hiervoor opgenomen geweest in
een kliniek. Uiteindelijk wist alleen de dominee
hiervan, mijn ouders wilden bijvoorbeeld ook niet
dat de andere leden van de kerkenraad hiervan af
wisten. Op verslaving rust taboe, vooral in onze
kerken, de schaamte is dan te groot (…).
J. van de Kamp en G.R. van Leeuwen

Verslaving vindt ook onder ons plaats,
maar we praten er liever niet over.
Dat blijkt uit dit citaat van iemand die
heeft meegedaan aan een recent onderzoek naar middelengebruik binnen
de gereformeerde gezindte. Dit werd in
opdracht van enkele kerken, namelijk
de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland,
de Oud Gereformeerde Gemeenten in
Nederland en de Hersteld Hervormde
Kerk, uitgevoerd door het Kennisinstituut christelijke geestelijke gezondheidszorg (KICG). De resultaten zijn
in de zomer van 2019 bekendgemaakt.
4

De genoemde kerken denken binnen
het platform Jeugdhulpverlening na
hoe zij ondersteuning kunnen bieden
aan verslaafde gemeenteleden en
hun omgeving.

Aanleiding
Aanleiding voor het onderzoek was
het feit dat ambtsdragers binnen de
genoemde kerken signaleerden dat
verslaving voorkomt in hun gemeenten.
Het was echter niet duidelijk hoeveel
mensen het betrof en naar welke
hulpverlenende organisaties zij kunnen doorverwijzen voor verantwoorde

hulp. Aan het onderzoek namen ruim
2500 mensen deel. Uit de resultaten
blijkt dat het middelengebruik binnen
de gereformeerde gezindte weliswaar
onder het landelijk gemiddelde ligt,
maar toch, in één op de vijf gezinnen is
iemand verslaafd! Een behoorlijk deel
van de jongeren is ernstig verslaafd
aan alcohol. Game- en pornoverslaving
komen ook voor.

Drempel
Het is voor de meeste gemeenteleden
niet gemakkelijk om met hun verslavingsproblematiek naar een ambtsdrager te gaan; de drempel wordt als
hoog ervaren. Hierdoor hebben ambtsdragers doorgaans onvoldoende zicht
op de problematiek van verslaving die
speelt binnen hun gemeente.
Onze kijk op verslaving is bepalend
voor de manier waarop we als ambtsdrager of gemeentelid omgaan met
een (ander) gemeentelid dat te maken
heeft met verslaving. Daarom
zullen we

eerst ingaan op onze visie op verslaving. In een volgend artikel zullen we
handreikingen geven voor het verlenen
van ondersteuning aan verslaafde gemeenteleden.

Onze kijk op verslaving
Iemand die verslaafd is, heeft toch wel
een hele grote zonde gedaan! Dat is de
gedachte die bij velen van ons als eerste opkomt als we horen of merken dat
een gemeentelid verslaafd is. Van nature zijn wij echter allemaal onder de
macht van de zonde (Rom. 6:16). Door
de zondeval ligt de hele schepping onder de vloek. Zij zucht en is in barensnood (Rom. 8:22): er is ontzaglijk veel
gebrokenheid, waarvan verslaving een
onderdeel is. Als we de geschiedenis
van de val (Gen. 3) lezen zien we wat
de wortels daarvan zijn:
Begeerte: we willen als God
zijn, hebben een mateloze drang,
kennen geen grenzen (het eten
van de verboden vrucht) en verliezen
de controle over onszelf. We hebben
niet meer het vermogen om de gevolgen van ons gedrag te overzien en om
verantwoorde keuzes te maken.
Leegte: Adam en Eva ontdekten dat ze van God vervreemd
zijn, dat er afstand tussen God
en hen is. Ze waren bang voor God
en verborgen zich voor Hem. Dit
‘zonder God in de wereld zijn’
maakt dat wij mensen het leven
als zinloos ervaren, hoe rusteloos we dat ook proberen
te compenseren met eten,
wijsheid, macht en bezit
(Prediker). Augustinus
zei: ‘Onrustig is ons hart
totdat het rust vindt
in U.’ Dit geldt voor
ons allemaal. Verslaving
is alleen een vérgaande
vorm van het compenseren
van leegte.
Schaamte: Adam
en Eva merkten dat
ze naakt waren en
bekleedden zich met vijgenbladeren. Ze schaamden
zich voor God. Zo vraagt
bijna iedereen zich wel
eens af of anderen hem of
haar wel waarderen. Het
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kan ook zijn dat hij of zij zich schaamt
voor anderen. Dit kan uitgroeien tot
een negatief zelfbeeld als een kind zich
niet geliefd en erkend voelt door zijn
ouders. Onze cultuur, waarin presteren
zo belangrijk is, speelt hierin ook een
negatieve rol. In het ergste geval leidt
het tot zelfafwijzing en zijn we, bijvoorbeeld via de sociale media, rusteloos
bezig om een beter beeld van onszelf
neer te zetten, zonder hier ooit in te
slagen. Iemand die verslaafd is, kan dit
zelfs achter zich laten en zich, ogenschijnlijk, niets meer aantrekken van
zijn omgeving. Hij komt afspraken niet
na en kan heel boos reageren als hij
ergens op aangesproken wordt. Zo kan
hij steeds meer geïsoleerd raken van
zijn omgeving. Dit wordt nog versterkt
als hij schade aanricht door geld van
anderen op te maken en te liegen. Als
hij weer tot zichzelf komt en inziet wat
hij heeft gedaan, kan hij overspoeld
worden door verdriet, woede, wanhoop
en schuldbesef. Zo iemand kan in extreme eenzaamheid terecht komen en
hij voelt zich alleen maar teveel en tot
last. Zelfveroordeling kan er zelfs toe
leiden dat iemand de neiging heeft om
zichzelf af te breken.
(wordt vervolgd)

Literatuur:
Generale diaconale commissie (GDC) HHK,
‘Dienen bij verslavingszorg. Wat kan ik als diaken
betekenen voor gemeenteleden die verslaafd
zijn?’, lezingen toerustingsdagen 2019,
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/uploads/
Diaconie/Publicaties/1905366_GDC_
Diaconiedag_2019_BINNEN.proef5.pdf.
P. van Ruitenberg, ‘Zeg NEE. Een hart onder de
riem bij het voorkomen en genezen van seksuele
verslaving’, Houten 2017,
http://uitgeverijdenhertog.nl/volwassen/
pagina/27/Zeg-nee/ (gratis en anoniem te
downloaden).
Hanneke Schaap-Jonker en Wubbo Scholte
(red.), Van leegte naar liefde: Over de macht van
verslaving en de weg naar herstel, Utrecht 2019.
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Zich op Diaconaat

Tien jaar ‘veldwerker’ op het ‘witte eiland’
Harry Scheermeijer, lid werkgroep ‘diaconaal veldwerker’ Goeree-Overflakkee

Ontstaan
‘De veldwerker’: inmiddels een begrip
op ons eiland. Eind jaren negentig van
de vorige eeuw waren er verontrustende berichten over excessief gebruik van
verdovende middelen door jongeren
op Goeree-Overflakkee. Vooral het
gebruik van cocaïne scoorde hoog. Er
werden zogenaamde schuurfeesten georganiseerd, waarin jongeren losgingen,
er waren ziekenhuisopnames waarbij
de jongeren ernstige uitvalsverschijnselen vertoonden en er was toenemend
crimineel gedrag onder hen.
Het gevolg hiervan was dat ouders hun
jongeren verloren aan de drugsscène
op Goeree-Overflakkee. De vraag die
een aantal betrokken kerkmensen zich
stelde, was: Hoe kan dit op ons eiland
gebeuren? Een eiland met 53 kerken,
waar de onderlinge samenhang groot is,
werd in een landelijk dagblad ‘het witte
eiland’ genoemd, een metafoor voor de
witte poeder.
Kort hierna namen een aantal diakenen
op het eiland, vanuit onder ander de
Hersteld Hervormde Gemeenten, het
initiatief om te komen tot een diaconale actie. Het moest een breed gedragen initiatief zijn vanuit een ‘Bijbels
perspectief ’ op de mens in nood en
met een bewogen hart. Zo ontstond de
werkgroep ‘diaconaal veldwerker’.
Er ontstond een mooie groep zeer
betrokken mensen. Waarbij we ons
verwonderden over de geestelijke atmosfeer van eenheid en verbinding over
‘kerkmuren’ heen. Gesprekken met Tot
Heil des Volks en Stichting Ontmoeting volgden. We kozen voor Stichting
Ontmoeting, gelet op het overwegend
reformatorisch karakter van het voormalige eiland.

Werkzaamheden van de
veldwerker
Inmiddels is er een nauwe samenwerking ontstaan tussen de werkgroep, de
burgerlijke gemeente Goeree-Overflak-

kee en de 53 kerken op het voormalige eiland. Doel is om jongeren die
verslaafd zijn of te maken hebben met
andere problemen, zoals huiselijk geweld, seksueel misbruik, schulden of
het ontbreken van huisvesting, zo snel
mogelijk te helpen. In tachtig procent
van de jongeren die bekend zijn bij
de veldwerker gaat het om jongens
tussen de twaalf en achttien jaar. De
contacten ontstaan op de zogenaamde
‘hangplekken’ voor jongeren die bekend
zijn in alle dertien dorpskernen op het
eiland. Doordat de veldwerker zich
met een motor verplaatst is hij hierdoor
bijzonder mobiel en in staat om op
afgelegen plekken te komen.
Uitgangspunt is vertrouwen te winnen
van de jongeren. Een motor is voor
veel jongeren een stoer ding. En al
gauw een ‘mooie binnenkomer’. Door
in gesprek te gaan ontstaat al snel een
vertrouwelijke band en zien de jongeren de veldwerker als een vertrouwenspersoon. Door dit vertrouwen worden
problemen gedeeld waar de jongeren
mee zitten, zoals eenzaamheid, schulden, verslaving enz.
Het vervolgtraject is vaak heel uitdagend. Soms is er geen contact mogelijk
met de ouders. Hoe ga je dan met een
minderjarige om? Daarom wordt nauw
samengewerkt met het Centrum voor
Jeugd en Gezin op Goeree-Overflakkee, maar ook met het maatschappelijk
werk of een diaken of dominee. Doel is
om een ‘sluitende aanpak’ te realiseren,
zodat de betreffende jongere in een
sfeer van vertrouwen, gebed en gesprek
verder wordt geholpen. Soms is intensieve begeleiding nodig of een opname
om af te kicken. Instrumenten als job
coaching en scholing worden waar
nodig ingezet om de jongere verder te
helpen zijn leven op de rails te krijgen.
Tientallen jongeren hebben door de interventie van de veldwerker hun leven
op orde gekregen.

Verleden en toekomst van
de werkgroep
Om het voortbestaan van ons project
financieel te borgen was geld nodig.
Groot was de dankbaarheid dat de
meeste kerken zeer positief reageerden
op onze vraag om dit project financieel
te ondersteunen. In het tweede jaar
kwamen de burgerlijke gemeenten op
het eiland (toen nog vier gemeenten)
met een niet onbelangrijke bijdrage in
de vorm van een subsidie. Inmiddels
is dit een meerjarige subsidierelatie geworden. De huidige gemeente
Goeree-Overflakkee is overtuigd van
de noodzaak om het project van de
veldwerker blijvend financieel te ondersteunen.
Het witte eiland, jongeren die de weg
kwijt raken en verslaafd worden. Deze
drie ingrediënten staan aan de basis
voor het benoemen van onze veldwerker. Een nog groter wonder dan deze
aanstelling is het feit dat vrijwel alle
kerken op het eiland de nood begrijpen
en de handen ineenslaan.
Wellicht kan het project ‘veldwerker’
op andere plaatsen in het land navolging krijgen?

De huidige veldwerker, Gerwin Rikkers, in
actie. Foto: werkgroep ‘diaconaal veldwerker’ Goeree-Overflakkee

Veldwerker en jongerencoach
Gerwin Rikkers
grikkers@ontmoeting.org
06 34 36 25 44
Zie: https://www.ontmoeting.org/
locaties/veldwerkgoereeoverflakkee/
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Zicht op opleiding en vorming

Er blijft een rust over
voor het volk van God
ds. P. de Vries

Woorden voor rust
Zowel in het Oude als het Nieuwe
Testament komen we het woord ‘rust’
meerdere maken tegen. Nu verdwijnen er in elke vertaling verbanden en
verschijnen er verbanden. Dat laatste
geldt ook hier. Achter het woord ‘rust’
in de Statenvertaling liggen in het
Oude Testament wel vier woorden. Allereerst is dat het woord mānôach. Als
eigennaam werd dit woord gedragen
door de vader van Simson. Nauw daaraan verwant is het woord menoechāh.
Dan is er ook nog het woord nachat. In
elk van deze drie woorden komen de
Hebreeuwse letter nun en chēt voor.
In de wetten van Mozes komen we nog
de uitdrukking ‘sabbat van rust’ tegen.
In het Hebreeuws staat er dan sjabbat
sjabbātôn. Hier horen we in het woord
‘rust’ dus dezelfde klanken als in het
woord ‘sabbat’.
Als het gaat om de werkwoorden voor
‘rusten’ in het Oude Testament, dan
correspondeert het ene werkwoord
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met de zelfstandige naamwoorden
mānôach, menoechāh en nachat, terwijl het andere werkwoord sjābat nauw
verwant is aan de woorden sjabbat
en sjabbātôn.
In het Nieuwe Testament, dat zoals
we hopelijk allemaal weten, niet in
het Hebreeuws maar in het Grieks is
geschreven, komen we voor ‘rust’ drie
zelfstandige woorden tegen. Allereerst
zijn dat de nauw verwante woorden
anapausis en katapausis en daarnaast
sabbatismos. In het laatste woord horen we het woord ‘sabbat’. Het is de
vertaling van het Hebreeuwse woord.
De Hebreeuwse woorden mānôach en
menoechāh zijn in de Septuaginta, de
Griekse vertaling van het Oude Testament, met anapausis vertaald. Ook
voor nachat vinden we meestal deze
vertaling. Het Hebreeuwse woord sjabbātôn wordt zowel met anapausis als
katapausis vertaald of onvertaald gela-

ten. Het woord sabbatismos komen we
in de Griekse vertaling van het Oude
Testament niet tegen. Het lijdt echter
geen twijfel dat het een naar het Hebreeuws gevormd woord in het Grieks
is. We horen in dit woord dezelfde
klanken als in sjabbātôn.
Bij de woorden mānôach, menoechāh
en nachat gaat het om een plaats waar
men veilig is. Daarmee verbonden is
de gedachte ‘rust’. De woorden sjabbat en sjabbātôn zijn afgeleid van een
werkwoord dat ‘het werk onderbreken’
of ‘met het werk stoppen’ betekent. Zo
ontstond de betekenis ‘rust’.

De blijvende betekenis van
de sabbat
Als het gaat om het onderbreken van
ons werk of stoppen met ons werk
heeft de HEERE Zelf het voorbeeld gegeven. Nadat Hij in zes werkdagen de
hemel en aarde heeft gemaakt en geordend, rust Hij op de zevende dag. Met

de mozaïsche wetgeving krijgt Israël
niet alleen het bevel om elke zevende
dag te rusten, het werk te onderbreken,
maar wordt de sabbat en het onderhouden ervan ook nog eens tot het teken
van het verbond dat de HEERE aan de
Sinaï met het volk had gesloten.
Niet zonder reden eindigde de scheppingsweek met de rustdag. Het uiteindelijk doel van de mens als kroon
van Gods schepping is rust te vinden
in God. Met de zondeval ging de ware
rust verloren. De sabbat herinnert aan
het paradijs en wijst ook vooruit naar
de eeuwige rust die er overblijft voor
het volk van God. Niet zonder reden
wordt daarom in Hebreeën. 4:9- en
dat is dan de enige keer in het Nieuwe
Testament - het woord sabbatismos
gebruikt. ‘Er blijft een (sabbats)rust
over voor het volk van God.
Onder de oude bedeling werden op
de sabbat in het heiligdom bijzondere
offers gebracht. De toonbroden werden
dan ook verwisseld. Met de komst van
de synagoge verzamelen zich de Joden
op de sabbat in deze vergaderplaats
om te horen voorlezen uit Mozes en de
Profeten. Aan die voorlezing werd een
uitleg verbonden. Dan zien we daar al
het begin van de prediking als uitleg
van het Woord van God.

Onder de nieuwe bedeling wordt de
eerste dag van de week de dag van
samenkomst voor hen die behoren tot
het lichaam van Christus. Van dag van
samenkomst werd het evenals de oudtestamentische sabbat ook de rustdag.
De nieuwtestamentische naam van de
eerste dag van de week, de dag waarop
de Heere Jezus Christus de dood overwon, is de dag des Heeren (Openb.
1:10). Het woordgebruik in Openbaring. 1:10 laat zien dat het niet om de
dag van het oordeel gaat, de jongste
dag, maar om die dag van de week
waarop de Heere Jezus Zijn stempel
heeft gezet.

Hem. Wie dat beseft, vindt het bepaald
geen opgave om tweemaal naar de
kerk te gaan.

Vele Britse christenen willen de naam
zondag niet voor de eerste dag van de
week gebruiken. Zij spreken óf over
de (christelijke) sabbat óf over de dag
des Heeren. Een aantal vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie had
graag gezien dat de Nederlandse kerk
deze gewoonte had overgenomen, maar
dat is niet gebeurd. Ongetwijfeld is
de naam ‘dag des Heeren’ (en daarbij
gaat het bij de Heere om de Heere
Jezus Christus) de mooiste naam voor
de nieuwtestamentische rustdag. Op
de eerste dag van de week horen wij
in de verkondiging van het Woord de
stem van de Heere Jezus Christus. We
mogen een ontmoeting hebben met

We mogen als kerk van het nieuwe verbond de week met de dag van samenkomst en de dag van rust beginnen. De
volkomen vervulling van de rustdag,
van de sabbat, vinden we in het nieuwe
Jeruzalem. Dan breekt er een sabbat
zonder einde aan. Eeuwig klinken dan
de jubelzangen. Als we echt een christen en niet alleen een kerkganger mogen zijn, hebben we het onderpand van
Gods Geest ontvangen. We proeven
nu al het beginsel van de eeuwige rust
en vreugde in ons hart. Daarom rusten
we elke dag van onze boze werken (dat
bepaald niet iets is dat alleen behoort
bij de eerste dag van de week). Zo mag
er al iets zichtbaar worden hier op aar-

De eerste dag van de week is niet
bedoeld als dag om te verkopen en te
kopen. Toch spraken de Engelse en
Schotse puriteinen over de rustdag als
een marktdag voor de ziel. Dat kan ook
zonder bezwaar, want het wonder van
het Evangelie is dat de Heere Jezus
Christus met al Zijn weldaden, schatten en gaven ons aangeboden wordt
zonder dat wij er iets voor hoeven te
betalen. Het is juist de bedoeling dat
wij met lege handen komen.
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de van de rust die er overblijft voor het
volk van God.

Rust in Christus
Het land Kanaän was voor het volk Israël als veilige rustplaats (menoechāh)
bedoeld. Als de vijanden geen bedreiging meer voor Israël zouden vormen,
zou het heiligdom een vaste woonplaats
krijgen. Als de tempel voltooid is, zegent Salomo het volk. Hij begint die
zegen als volgt: ‘Geloofd zij de HEERE, Die aan Zijn volk Israël rust gegeven heeft, naar alles, wat Hij gesproken
heeft! Niet een enig woord is er gevallen van al Zijn goede woorden, die Hij
gesproken heeft door den dienst van
Mozes, Zijn knecht.’ (1 Kon. 8:56).
Toch was de rust in Kanaän bepaald
niet de volkomen rust. De rust waarover in Psalm 95 wordt gesproken,
werd niet met de intocht onder Jozua
gerealiseerd en evenmin tijdens de
regering van David en Salomo. Jezus
Christus, de Zoon van God en Davids
grote Zoon, heeft de weg naar het paradijs en naar het nieuwe Jeruzalem
gebaand. Wat geen profeet ooit kon
zeggen, zegt Hij als God Die mens is
geworden: ‘Komt herwaarts tot Mij,
allen die vermoeid en belast zijt, en Ik
zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u,
en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig

10

ben en nederig van hart; en gij zult
rust (anapausis) vinden voor uw zielen.
Want Mijn juk is zacht en Mijn last is
licht’ (Mat. 11:28–30).
De Heere Jezus heeft plaatsvervangend
de vloek van de wet weggedragen. Wie
tot Hem vlucht, ontvangt vrede met
God. Een vrede die niet strijdig is met
Gods recht maar gebaseerd op Gods
recht. Onrustig is en blijft ons hart,
totdat het zo rust mag vinden in God.
Rust in God door Christus. De rust die
Christus de Zijnen geeft, is in dit leven
een innerlijke rust. Uiterlijk kan het
wel eens heel onrustig zijn. Zoals zij de
Heere Jezus Christus hebben gehaat,
geldt dat ook degenen die Hem navolgen. Die Zijn juk opnemen. Echter, wie
bij Christus schuilt en Hem navolgt,
mag bemerken dat de Heere Jezus
Christus de Zijnen nooit verlaat. Hij
kan de Zijnen wel laten zinken, maar
laat hen nooit verdrinken. Het geloof
dat God de Vader om Christus’ wil de
Zijnen veilig doet aankomen in het
nieuwe Jeruzalem, mag een ongelooflijke gerustheid geven, ook als de stormen wel heel zwaar zijn en de golven
wel heel hoog gaan.
De rust en veiligheid die de Heere Jezus Christus schenkt aan iedereen die
tot Hem komt, overtreft de rust, veilig-

heid en vrede die Adam en Eva in het
paradijs hadden. Zij konden van God
afvallen en zijn van Hem afgevallen. In
het nieuwe paradijs en het nieuwe Jeruzalem kan en zal de satan nooit binnendringen. Als het nieuwe Jeruzalem
is neergedaald uit de hemel, is de satan
met al zijn handlangers geworpen in de
poel van eeuwig vuur.
Het nieuwe Jeruzalem is een volkomen
veilige plaats. Het is een plaats waar
vooral altijd in alle volkomenheid de
rust in God wordt genoten. Het doel
van de herschepping is dan bereikt. Er
is een rustdag aangekomen die geen
einde kent. De zon zal niet meer ondergaan. Er zal geen zon meer zijn en
toch zal het licht zijn. Met verheerlijkte
lichamen mogen alle heiligen baden in
het licht van de Zon van gerechtigheid.
In geen nieuwtestamentisch Bijbelhoofdstuk komt het woord ‘rust’ zo vaak
voor als in Hebreeën 4. Het gaat om
negen van de in totaal vierentwintig
vermeldingen. Ik wil besluiten met
een aansporing uit dit hoofdstuk. Een
aansporing die ik niet genoeg kan onderstrepen. ‘Laat ons dan vrezen, dat
niet te eniger tijd, de belofte van in
Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde,
iemand van u schijne achtergebleven te
zijn’ (Heb. 4:1).

Zicht op Israël

De Heere gaat door:
een gemeente in Dimona
ds. R. van de Kamp, voorzitter Commissie Israël

Wij zeggen het zo vaak, om elkaar te
bemoedigen: ‘De Heere gaat door!’
En dat zijn geen loze woorden, want
de Heere gaat door. Er moeten er nog
toegebracht worden, Zijn huis is nog
niet vol. En dat geldt niet alleen voor
ons, maar voor heel de wereld. Want de
Heere heeft aan Abraham beloofd: ‘In
uw Zaad zullen gezegend worden alle
volken van deze wereld’(Gen. 22: 18).
De kanttekenaren merken hierbij op

dat ‘Niet alleen die uit uw vlees voorkomen, maar ook alle andere volken
die in uw Zaad aan de Messias geloven
zullen’. Maar ook die uit het vlees van
Abraham voortkomen! Zijn volk waar
Hij bijzondere bemoeienis mee heeft
gehad en heeft. Of heeft Hij Zijn volk
verstoten? Ondenkbaar, schrijft Paulus!
(Rom. 11: 1) Hij is er zelf het levende
bewijs van! Maar zien wij het ook? Dat
is nog niet zo eenvoudig. En toch: de

Heere gaat door! Ook onder het natuurlijk zaad van Abraham, want Hij
kan niet van Zijn volk af. En Hij wil
niet van Zijn volk af! En daarom heeft
Hij Zijn Zoon gegeven. Maar zij hebben
Hem toch verworpen? Ja, en wij dan?

Roeping
Het wordt ons iedere zondag gepreekt:
de verzoening die er ligt in Christus
Jezus. Maar horen de kinderen van
11
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Abraham ook die boodschap? Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd
(Rom. 3: 2). En door hun
verwerping van de Messias zijn die woorden Gods
tot ons gekomen. Als wij
daar het wonder van gaan
zien, zouden wij hen die
woorden dan niet willen
teruggeven? Ligt daar niet een dure
roeping voor de kerk?

Inloophuis
Toen de Commissie Israël zocht naar
mogelijkheden om inhoud te geven aan
deze roeping, hadden wij een ontmoeting met Albert en Esther Knoester in
Dimona. Dimona is een middelgrote
stad in de Negev woestijn (zie Joz. 15:
22). Het echtpaar Knoester weet zich
geroepen om onder de verloren schapen van het huis Israëls te arbeiden. Zij
hadden behoefte aan een ontmoetingsplek, waar zij in alle rust gesprekken
kunnen voeren. Toen werd op een
wonderlijke wijze een weg geopend
en mocht er, met onze ondersteuning,
een inloophuis worden geopend. Hier
kwam direct weerstand tegen vanuit
orthodoxe Joden. Dat was heftig, maar
daardoor kreeg het inloophuis veel bekendheid. Iedere dag komen er mensen
in het inloophuis met hun vragen en

zorgen en vinden er mooie gesprekken
plaats en wordt er met hen gesproken
over de Christus der Schriften (vgl.
Hand. 18: 28). Dit werk is niet ongezegend gebleven.

Gemeente
Door de gesprekken in het inloophuis
kwam er behoefte aan onderwijs vanuit het Woord. Daarom is in biddend
opzien tot de Heere door het echtpaar
Knoester gestart met een huisgemeente. Maar zij beseffen dat zij dat niet
alleen kunnen. Bovendien komt er een
moment dat zij weer terug naar Nederland moeten en moeten loslaten. Ook
de Commissie Israël was bezig om te
onderzoeken of er mogelijkheden waren om een Joodse voorganger te ondersteunen. En de Heere is een Hoorder van het gebed! Een jong gezin is
vanuit Haifa in Dimona neergestreken.
Waarom? Wat is er middenin de woestijn te zoeken? De Heere regeert en Hij

zorgt. Igor, een Russische
Jood, zijn vrouw Julia met
hun zoontje kwamen in
aanraking met de Knoesters. En Igor vertelde wat
het verlangen van zijn
hart was: om te werken in
Gods Koninkrijk. Hij had
reeds een theologische
opleiding gevolgd. De
Heere weet wat nodig is.

Gemeentewerker
Igor had zijn werk, maar kreeg ontslag,
omdat het bedrijf waarvoor hij werkte
failliet ging. Indrukwekkend hoe hij
ervaart, en wij met hem ervaren, hoe
de Heere alle dingen leidt. Hij is in een
Messiasbelijdend gezin opgegroeid.
Maar Jezus betekende niets voor hem.
Totdat hij ging zien Wie de Heere voor
hem was en het hem tot schuld werd.
Toen mocht Christus hem geopenbaard worden, waardoor hij vanuit die
liefde onder zijn broeders wil werken.
Als kerk mogen we de beginnende
gemeente in Dimona ondersteunen. Zo
mogen wij inhoud geven aan onze roeping. Zo geeft de Heere een geopende
deur, waar wij onze krachten aan kunnen geven. En als Hij opent, wie zal
dan sluiten (Openb 3: 7)? Draagt u ook
mee met en bij aan de jonge gemeente
van Dimona?
13
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Zicht op de vrouwenbond

Arm…
maar
toch rijk!
P. Joppe-de Waard

Altijd behandeld worden als
tweederangsburger, daarom
wordt er op je neergekeken. Niet
naar school mogen, als gevolg
daarvan niet kunnen/mogen
werken. Dit is in Nederland
ondenkbaar. Zo niet voor de vele
zigeuners die in Roemenië leven.
Zij ervaren dit dagelijks.

Geschiedenis
Al vanuit de Middeleeuwen is bekend
dat duizenden mensen uit India (vandaar nog steeds hun donkere huidskleur) naar Europa kwamen. Deze
groepen trokken naar het westen en
verdienden hun geld met handel, diverse ambachten en vermaak met muziek.
Het waren vaak kundige vaklieden,
stammend uit de laagste kasten, de onaanraakbaren, met specialisaties zoals
metaalbewerking of paardentemmerij.
Het is bekend dat zij niet onbemiddeld waren. In Europa aangekomen,
vestigden deze zigeuners zich eerst op
de Balkan, waarna zij zich verder over
Europa verspreidden.
Rond 1400 kwamen deze groepen in
een negatief daglicht te staan; door de

kerk en overheid werden ze als heidenen beschouwd. Vanaf toen nam hun
welvaart enorm af. Uiteindelijk heeft
dit geleid tot de neerwaartse spiraal
van armoede waarin dit volk is terechtgekomen. Hun aantal is toegenomen,
maar niemand weet precies hoeveel
zigeuners er nu in Europa leven. De
schattingen lopen uiteen van 7 tot wel
14 miljoen waarvan de meesten op
de Balkan en in de voormalige Oostbloklanden leven.
Net voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Auschwitz en andere
concentratiekampen ongeveer een miljoen zigeuners vermoord als proef voor
de vernietiging van de Joden.
De zigeuners werd geen grondbezit
gegund. In het verleden waren ze no-

maden, woonden niet lang op een plek
en reisden ze weer verder.
De volkerenmoord onder de nazi’s is
het trieste dieptepunt in de geschiedenis van de zigeuners, maar beslist niet
het eindpunt. Ook nu is er nog volop
uitsluiting, discriminatie en racisme.

Arm…
Roemenië is een land dat als EU-lidstaat aan een behoorlijke inhaalslag
bezig is, maar helaas profiteren daar
lang nog niet alle inwoners in dat land
van. De Roemeense regering pronkt
met economische groei en die is er
inderdaad, maar het verschil tussen rijk
en arm wordt alleen maar groter.
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Van de
redactie
A. Rijken-Ubak

I

n deze bijdrage van de Vrouwenbond kunt u naast de bekende
'Dauwdruppeltjes' een mooi
artikel over de zigeuners in Roemenië
lezen.
Contrast vervoer rijken/armen

Zicht op de Kerk heeft voor deze uitgave het thema: ‘Rust’.
Dat zoeken we allemaal, maar het
is toch alleen maar te vindwen bij
de grote Rustaanbrenger: de Heere
Jezus. We denken aan de woorden
van Augustinus: Onrustig is ons hart,
tot het rust vindt in u, o Heere. In
Hebreeën 4:9 staat voor wie die rust
is: Er blijft dan een rust over voor het
volk Gods. Dat is volgens de kanttekening een rust boven de rust van het
land Kanaän en van de zevende dag.
Het is de geestelijke en eeuwige rust
voor de ware gelovigen.
De Heere geve dat ook wij die rust
mogen kennen en dat we met David
mogen zingen:
Dat vreed’, en aangename rust,
En milde zegen u verblij’;
Dat welvaart in uw vesting zij,
In uw paleizen vreugd en lust.
Om vriend en broed’ren spreek ik nu:
De vrede zij en blijv’ in u;
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;
Om ’s HEEREN huis, in u gebouwd,
Waar onze God Zijn woning houdt,
Zal ik het goede voor u zoeken (Ps.122).

Ook hier is het contrast zichtbaar

Tegenwoordig wonen vele zigeuners
bij elkaar in dorpen maar ook in (krotten)kampen
en zelfs op de vuilnisbelt.
In de dorpjes gaat het nog een beetje,
daar staan huisjes voor zover je het
dikwijls huisjes mag noemen. Maar
dan in de kampen, het is onbeschrijfelijk wat een ellende en armoede
daar heerst. Grote gezinnen wonen in
bouwvallen en zelf getimmerde houten optrekjes. Bouwvallen zonder ra-

Voor alle data geldt: Deo Volente

Zigeunergezin in kamp
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men en deuren en in de winter vriest
het soms meer dan 20 graden. Het is
voor ons niet in te denken: als je je
geld uitgeeft aan voedsel, kun je geen
brandhout kopen; koop je voedsel of
brandhout, dan heb je geen geld voor
medische zorg. Ze worden beschouwd
als de armsten van Europa.

Zigeunerdorp

Wonen op de vuilnisbelt

Straatarm…

naar menselijke maatstaven…

…maar toch rijk!
Maar velen van hen zijn rijk…
geestelijk rijk.

Buitenkant kerkgebouw zigeunergemeente

Op meerdere plaatsen zijn zigeuners
tot het geloof gekomen en vormen
een kerkelijke gemeente. Deze
kan bijvoorbeeld tot de Biserica
Evanghelica Romana, een Protestants
Kerkgenootschap dat sinds 1920 in
Roemenië bestaat, behoren maar ook
tot de Biserica Crestina Baptista, een
Baptisten Kerkgenootschap.

Laten we als voorbeeld eens een kijkje
nemen in een baptisten-gemeente in de
omgeving van Cluj.
Deze gemeente bestaat uitsluitend uit
zigeuners en het bijzondere is dat de
predikant zelf een zigeuner is. Niet
opgevoed met de Bijbel liep hij eens uit
nieuwsgierigheid een kerk binnen. Daar

(Zigeuner)predikant voorin dezelfde kerk

werd hij door de Heere Zelf in het hart
gegrepen en ontstond de behoefte om
ook anderen van Hem te gaan vertellen.
En dat gebeurt nu ook. Samen met andere mannen uit de gemeente worden
zigeunerkampen bezocht. Daar wordt
gezongen en verteld over de Heere en
Hij wil dit werk zegenen.
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De Steenrots is een organisatie die werkt vanuit een Bijbelse
geloofsovertuiging. Geloof, Hoop en Liefde zijn drie pijlers in de zorg die
De Steenrots biedt aan mensen met een psychiatrische aandoening.

VAN STAVEREN
begrafenisverzorging

Overal te ontbieden, dag en nacht bereikbaar

0172 23 33 38

Vraag geheel vrijblijvend het boekje ”Mijn LaatsteWens”
www.vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING




Wij bieden 24-uurszorg aan in een Beschermde Woonvorm op locatie
De Reling in Katwijk (ZH), de bewoners wonen:

* Op de groep, met een gezamenlijke keuken en woonkamer.
* In een studio, waar met kan terugvallen op de groep.
* In een appartement, met een hoge mate van zelfstandigheid.

Ben jij op zoek of heeft u iemand in uw omgeving of familie die in
aanmerking komt voor een Beschermde Woonvorm, neem dan contact
op met Ria van der Leer, zij vertelt u/jou graag meer.
Stichting De Steenrots Mgr. Bekkersstraat 61, 2223 AR Katwijk
071-7630800 / info@steenrotskatwijk.nl

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

Niet alle kerken zien er armoedig uit

Zigeuners staan niet bekend als eerlijk en betrouwbaar. Maar daar wordt
ervaren wat wij zingen met Psalm 22
het 14e vers:
En, waar men ooit de wildste
volken vond,
Zal God ontvangen
Aanbidding, eer en dankb’re
lofgezangen.
Kerk in aanbouw

Steeds meer mensen komen naar de
kerk. Als de afstand naar de kerk te
groot is, wordt er in het dorp/het kamp
zelf kerk gehouden, in de buitenlucht
of in een woning.
Zo ontstaan steeds meer gemeenten.
Geld om dan zelf een kerk te bouwen
hebben ze niet. In Nederland worden

kerkgebouwen gesloten en verkocht
omdat er bijna geen mensen meer
komen. Heel triest. Toch zit er soms
ook een mooie kant aan. Van een
gedeelte van de opbrengst van de verkoop van een kerkgebouw hier in ons
land, wordt nu in Roemenië een kerk
gebouwd. De Heere heeft ruimte gemaakt: Rehoboth!
Hek er om heen, heel belangrijk!
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Tijdens de kerkdiensten wordt veel
gezongen. De Psalmen zijn niet in de
Roemeense taal berijmd. Men zingt,
vol overgave, andere liederen met als
begeleiding vaak een accordeon, soms
ook met meerdere andere muziekinstrumenten erbij. De inhoud van de
prediking is voluit Bijbels. Het kan
gebeuren dat meerdere ouderlingen
in een dienst een preek houden en de
dienst langer dan anderhalf uur duurt.
Niemand die daarover moppert. Ook
door de week worden kerkdiensten
belegd, die goed bezocht worden.

Inkomsten
Verschillende gemeenten beheren
een kringloopwinkel. Enkele mensen (gemeenteleden) vinden hierin
een inkomen als winkelverkopers
en beheerder van opslagruimte. De
opbrengst komt weer ten goede aan
de kerkelijke gemeente. Met deze
inkomsten kunnen bijvoorbeeld de
kosten voor de energie (gas, elektra,
water) van het kerkje worden betaald.
In sommige van deze winkels kan het
gebeuren dat er mensen in de winkel
komen die niet tot de kerk behoren,
dan ontvangen die bij het verlaten van
de winkel een evangelisatie folder. Op
deze wijze komen steeds meer zigeuners in contact met Gods Woord en
zo komen er ook weer naar de kerk.

Begeleiding door accordeon

Arm, maar toch rijk!

Interieur van een kringloopwinkel

Kinderen
Ook aan de kinderen wordt gedacht.
Zij bezoeken de zondagsschool van de
kerk waar ze Bijbelverhalen horen en
Bijbelse liederen zingen.
In de zomer krijgen de kinderen de
gelegenheid om enkele dagen of een
week door te brengen in een kamphuis.
Op verschillende plaatsen in Roemenië
(veelal in de bergen) bevinden zich deze
kamphuizen. Hier worden congressen
gehouden maar ook kinderkampen. Zeer
arme (zigeuner)kinderen mogen hier
een week verblijven. Tijdens deze week
wordt heel veel aan Bijbelstudie gedaan
maar is er ook tijd voor zingen met elkaar
en ontspanning.
Helaas is het een gewoonte dat zigeunermeisjes trouwen als ze 12 of 13 jaar oud
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Dauwdruppeltjes
Zie, een zaaier ging uit om te zaaien
met de het doel dat er geoogst mag
worden. Zo wordt ons het Woord verkondigd opdat het vruchten zal voortbrengen. De Heere wil nog arbeid aan
onze ziel besteden en roept ons toe:
wendt u naar Mij toe en wordt behouden. Een deel van het zaad viel op de
weg waar het bleef liggen, totdat de
vogels kwamen om het weg te pikken.
Is dit niet het beeld van een mens die
onder Gods Woord komt, maar er geen
acht op slaat? Een ander deel viel op
rotsachtige grond, waar het snel opgroeide. Het ziet er veelbelovend uit.
Maar de landman komt en schudt zijn
hoofd. Het groeit wel snel, maar het
heeft geen diepte van aarde en als de
zon opkomt verdort het en gaat verloren.
Hoe is dat bij u en mij? Heeft het
Woord bij ons ingang gevonden en in
de diepte wortelen geschoten? Er was
ook zaad dat viel tussen de doornen.
Daar kreeg het geen licht en vocht,

daarom verstikte het en gaf geen
vrucht. Is dat bij ons ook zo dat de
zorgvuldigheden des levens ons zo in
beslag nemen: wat zullen wij eten, wat
zullen wij drinken, waarmee zullen wij
ons kleden?
Is er dan helemaal geen vrucht voor de
hemelse Landman? Gelukkig wel, daar
zorgt Hij Zelf voor.
Want er is zaad dat in een weltoebereide aarde valt, daar is geploegd en
geëgd. Het wordt bevochtigd door het
werk van de Heilige Geest. Dat zaad
schiet wortel in de diepte en brengt
bij het opwassen vruchten voort. Daar
wordt droefheid naar God geboren.
Ze gaan ontdekken dat ze God missen
en niet meer kunnen missen. Als dan
de Zon der gerechtigheid er op gaat
schijnen, gaat het harde hart breken
en komt er vrucht. Eerst heel klein en
teer, maar er komt vrucht.
Een boom wordt aan zijn vruchten gekend. Dat zijn geen vruchten die ze zelf
voortbrengen, maar dat zijn vruchten

Zie, een zaaier ging
uit om te zaaien

Tenslotte

schillende leden.
Ons lichaam bestaat uit veel verschillende delen, zowel zichtbaar als
onzichtbaar. Maar al die delen vormen
wel dat ene lichaam. Zo is het ook in
de gemeente, zowel plaatselijk als wereldwijd. De kerk bestaat uit verschillende leden, maar samen vormen ze die
ene kerk van Christus. De vervulling
met de Heilige Geest is wat ons met
elkaar verbindt.
Er is alle ruimte voor verschillen tussen
de christenen. Die ruimte wordt dan
juist als een geweldige rijkdom beleefd:
het oog, het oor, de hand en de voet,
ze zijn zo verschillend, maar ze hebben
elkaar nodig om dat ene lichaam te
vormen. En daarbij stroomt hetzelfde
bloed door hun aderen, dezelfde liefde
drijft hen. Omdat de christenen in
Roemenië anders zijn, vullen we elkaar
juist met onze verschillen zo mooi aan.
We hebben elkaar nodig, we kunnen
zoveel van elkaar leren.

vertellen dat hij vijftien keer gesolliciteerd had. Vijftien keer was hij afgewezen. Waarom? Hij stond maar over zijn
gezicht te wrijven, black, black, (zwart,
zwart), met andere woorden omdat
hij een zigeuner is. Maar…de Heere
is goed, zo zei hij. Aan Hem zal het
niet liggen, Zijn Naam moet grootgemaakt worden!

Kunnen wij van hen leren?
Een jonge man, getrouwd, met een
dochtertje, had geen werk. Dat betekent in Roemenië ook geen inkomen.
Met de tranen in zijn ogen stond hij te

Want Hij regeert en zal Zijn almacht tonen;
Hij heerst, zover de blindste
heid’nen wonen,
Tot Hem bekeerd.

Gelukkig ligt Roemenië ver weg en
komen we hier geen arme zigeuners
tegen. Of…denkt de Bijbel daar anders
over? In 1 Korinthe 12:12-27 schrijft
Paulus dat zowel de plaatselijke gemeente als de wereldwijde kerk van
Christus bestaat uit veel totaal ver-

zijn (of nog jonger). Dat een meisje van
13 jaar al twee kinderen heeft, kijkt men
daar niet van op. Ook in de kerkelijke
gemeenten gebeurt dit. Eén van de
predikanten heeft de strijd hiertegen
aangebonden. Hij wil dat ze niet voor
hun 18e jaar trouwen. Dit gaat niet zo
gemakkelijk. Na 10 jaar is het nu zover
dat de meisjes 16 of 17 zijn als ze trouwen. Maar hij gaat door tot ze niet voor
hun 18e trouwen!

Markus 4:3b
uit Hem. De Heere zegt in Matthéüs
25: Gij hebt Mij te eten gegeven, Mij
drinken gegeven, Mij geherbergd, Mij
gekleed en Mij bezocht in de gevangenis. Maar dan kunnen ze niet anders
zeggen als: Heere wanneer hebben wij
dat gedaan? Dan zal de Heere zeggen:
zo gij dat één van deze Mijn broeders
hebt gedaan, zo hebt gij dat Mij gedaan. Hun werken durven ze niet te
houden voor vruchten als voor Hem
gedaan.
Hoe is dat bij ons? Heeft Gods Woord
in ons leven al vruchten der bekering
waardig voortgebracht?
Het kan nu nog, wij zijn nòg in het heden der genade. Gebruik de genadetijd
die u geschonken wordt.
A.C. van Ark-van de Steeg

Een vrouw, alleen. Geen familie, geen
naaste buren. Ziek. Kan bijna niet meer
lopen. Vaak geen geld. Vaak geen eten
meer. Maar…elke zondag gaat ze naar
de kerk. Doordat ze bijna niet meer
kan lopen, doet ze hier twee á twee en
een half uur over. En terug ook weer.
Ze wil naar de kerk om de Heere te
danken dat Hij zo goed voor haar is!
Danken wij de Heere ook voor het vele,
vele goede dat Hij ons geeft? Bidden
we dan ook voor deze christenen, deze
leden van hetzelfde Lichaam waarvan
de Heere het Hoofd is?

Van de bestuurstafel
Kerkdienst in een huis

N. Schalkoort-Zijderveld

D

e Toerustingsdagen 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’.
In het voorjaar verschijnt er een
nieuw Bijbelstudieboekje met als
onderwerp: ‘Het leven van David’.

Mededelingen
Bijbelstudieboekje seizoen 2020-2021
Alle boekjes uit voorgaande jaren zijn uitverkocht, behalve het boekje over
Esther, Mozes en Jakobus. U kunt bovengenoemde boekjes bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 723034.
De prijs is € 4,- voor de boekjes over Esther en Mozes .
De prijs voor het boekje over Jakobus is € 4,-- voor leden en voor niet-leden
€ 5,- (alle prijzen zijn inclusief verzendkosten).
Ons nieuwe Bijbelstudieboekje voor het komende seizoen 2020-2021 verschijnt dit voorjaar en gaat over het leven van David. Het wordt geschreven
door verschillende (emeritus)predikanten, op alfabetische volgorde, uit de
Hersteld Hervormde Kerk.

Agenda
19 maart

2 april

Ouddorp Regioavond Zuid-West
Spreker:
ds. K. den Boer
Onderwerp: ‘Klein schakeltje uit Handelingen'

Ridderkerk: Regioavond West
Spreker:
ds. D. Heemskerk
Aanvang: 19.45 uur

19 maart

Elspeet:

Ridderkerk: Toerustingsdag voor alle
leden
Spreker:
mw. Els Hogendoorn van
'Woord & Daad'
Onderwerp: 'Hoe gaan we om met
Gods schepping?'

26 maart
Toerustingsdag voor alle
leden
mw. Els Hogendoorn van
Spreker:
'Woord & Daad'
Onderwerp: 'Hoe gaan we om met
Gods schepping?'

16 april
Spreker:

Regioavond
Noord-Veluwe
ds. D. Zoet

23 april
Lunteren:
Spreker:

Huishoudelijke
Vergadering
Ds. N.P.J. Kleiberg

Ook zijn er de voorbereidingen voor
de Huishoudelijke Vergadering. Die
vindt plaats op 23 april in Lunte
ren. Op deze dag legt het bestuur
verantwoording af over het door
haar gevoerde beleid. Deze bijeen
komst is bedoeld voor bestuursleden
van de aangesloten verenigingen.
De spreker is ds. N.P.J. Kleiberg uit
Veenendaal. In het landelijk be
stuur is dit jaar onze 2e presidente
mw. A. Rijken-Ubak aftredend en
herkiesbaar. Wij hebben een uitste
kende 2e presidente en zijn daarom
dankbaar en blij dat ze zich herkies
baar stelt. Volgens de statuten moet
er een tegenkandidaat zijn. Mw. J.
Kuintjes-van Wijnen uit Zuilichem
heeft zich hiervoor beschikbaar
gesteld. Hartelijk dank voor uw
bereidwilligheid.
Op de Bondsdag is het project
‘Kinderwerk in Suriname’ gestart.
Het doel is geld in te zamelen wat
gebruikt wordt voor les- en verwer
kingsmateriaal op de club en kinde
revangelisatie. Het is bijzonder dat
wij nu voor de Zending in Suriname
ons steentje bij mogen dragen. Har
telijk aanbevolen.

Elspeet:

Kopij voor het volgende blad kunt u voor 23 maart e-mailen naar:
a.rijken-ubak@solcon.nl
Tevens kunnen de berichten voor de website naar bovengenoemd e-mailadres gestuurd worden. e-mail secretaresse HHV: cbhovestadstoffer@solcon.nl

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten te koop!
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ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

V lieg en
met vreugde

Wegwijs in Malawi
en 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

O n t m o e t i n g e n  i n  M a l a w i
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Werkbezoek door de
commissie zending

Opvrijdag22novemberlandthettoestelvanMalawianAirlines

ophetvliegveldteBlantyre(Malawi).Aanboordzijntweeleden
vandecommissiezending:dhr.B.Kloosterman(penningmeester)
ends.B.D.Bouman(lid)dievooreenzevendaagswerkbezoekin
Malawizijnaangekomen.Jaarlijkswordendezendingswerkers
doorledenvandecommissiezendingbezochtomzomethenmee
televenenmeteigenogendevoortgangvandezendingsprojecten
waartenemen.Inditartikeleenbeknoptverslagvandezereis
naarMalawi.
OntmOeting
Kort na de landing worden de
visitatoren door de heer Erik Ju
opgewacht en naar hun verblijf
plaats in Zomba gebracht.
Diezelfde avond en de daarop
volgende dag is er een hartelijke
en informele ontmoeting met
de echtparen Van der Bas en Ju,
waarbij in de onderlinge

gesprekken voorbereidingen
worden getroffen voor de ver
gaderingen van de daaropvol
gende week.
Tijdens de rustdag van 24
november vindt de eerste ont
moeting met het breed mode
ramen van de generale synode
van de RPC plaats. Verschillende
leden vergezellen de visitatoren
Zi ch t

o p

naar de classis Phalombe om
daar een kerkdienst bij te
wonen. Jongeren en ouderen
luisteren met eerbied naar het
onderwijs vanuit de catechis
mus. Aansluitend vindt er de
evangelieverkondiging plaats.
Het is met dankbaarheid op te
merken, dat ook hier de dienst
der verzoening plaats mag vin
den. Zondaren in Nederland en
Malawi kunnen niet buiten het
reinigend bloed van Jezus
Christus. Te midden van ontzet
tende armoede en grote verlei
dingen op het gebied van bijge
loof, geld en seksuele onrein
heid mag Gods Woord klinken.
Na de dienst wordt de maaltijd
gebruikt bij de plaatselijke pre
dikant en is er een hartelijke
ontmoeting.
Overleg
De daaropvolgende maandag
wordt de Bible School bezocht
en maken de visitatoren de
weekopening mee voor het per
Zen d in g
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soneel dat aan de Bijbelschool
werkt. Gesproken wordt met ds.
Banda, één van de docenten.
Vervolgens wordt gesproken
met de bestuursleden van de
stichting HHK Misson. Deze
stichting maakt het mogelijk
dat de ZHHK in Malawi werk
zaam is. Diezelfde dag vindt er
een uitgebreide vergadering
plaats met het breed modera
men van de generale synode
van de RPC. Hierbij wordt
gesproken over de noden en
zorgen binnen het kerkverband
en de relatie tussen de RPC en
HHK. Ook het komende afscheid
van de familie Ju neemt in deze
bespreking een belangrijke
plaats in. In de avond wordt een
huisbezoek afgelegd bij één van
de zendingsechtparen.
Op dinsdag 26 november wordt
de classis Nthcheu bezocht.
Tijdens dit bezoek worden de
visitatoren opnieuw vergezeld
door de leden van het breed
moderamen en maken ze geza
menlijk een kerkdienst mee. In
de prediking wordt de ernst van
de zondeval niet verzwegen,
maar mogen ook de persoon en
het werk van Christus een cen
trale plaats innemen. De nood
zaak van wedergeboorte en
geestelijke vernieuwing wordt
genoemd en met aandacht
wordt er door de leden geluis
terd. Na de kerkdienst vindt er
een mooie bespreking plaats
tussen de gemeenteleden, leden
van het breed moderamen en
visitatoren over het gemeente
leven in de classis en de kerkelij

ke situatie in Nederland.
Verschillende aanwezigen spre
ken over de vrucht op de predi
king van Gods Woord en maken
duidelijk dat Gods Woord ook in
Malawi kracht doet en onder de
bearbeiding door Gods Geest
levens vernieuwt. Eén van de
aanwezige vrouwen vertelt hoe
de vrouwen uit het dorp ook
doordeweeks bij elkaar komen
om samen Gods Woord te
bestuderen. Ze vraagt zich af
hoe dat in Nederland gebeurt
en maakt duidelijk dat ze graag
hulp krijgt in/bij het bestude
ren van Gods Woord. Na een
goede ontmoeting wordt de
maaltijd gebruikt bij de plaatse
lijke predikant. In de avond
wordt opnieuw een huisbezoek
afgelegd bij één van de zen
dingsechtparen.
BezOeken
Op woensdag 27 november
staan verschillende werkbezoe

ken op de agenda. Zo wordt er
een bezoek gebracht aan de
stichtingen Timotheos en
Stephanos. Beide stichtingen
mogen wat onderwijs betreft
indrukwekkend werk verrichten
in Malawi. Diezelfde dag wordt
met de administrateur van de
RPC gesproken en vinden er nog
een aantal ontmoetingen
plaats.
Op donderdag 28 november
wordt een bezoek gebracht aan
Nghoma waar een omvangrijk
zendingsproject van de CCAP
(een andere kerk in Malawi)
functioneert. Een dag later
wordt de Livingstone Secundary
School bezocht en vinden er ver
schillende voortgangsgesprek
ken plaats. Helaas moet voor
tijdig afscheid worden genomen
van Erik Ju, die vanwege een
sleutelbeenbreuk naar het zie
kenhuis moet. Na een evaluatie
moment wordt afscheid geno
men van ds. Van der Bas en
keren de visitatoren terug naar
Nederland, waar uitgebreid
verslag gedaan wordt van de
reis en waar verschillende
bespreekpunten in de komende
periode worden uitgewerkt.
Er wordt teruggezien op een
indrukwekkend werkbezoek.
Het is in dankbaarheid op te
merken dat de zendingswerkers
in niet eenvoudige omstandig
heden veel voor de kerk in
Malawi mogen betekenen. De
Heere schenke Zijn zegen over al
het werk.
n
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W. de Kloe

James Hudson Taylor

de man die god geloofde
JamesHudsonTaylor(1832-1905)besteeddeeengrootdeel
vanzijnlevenindedienstvandeHeere,alszendelingin
China.Hijheeftveelbetekendvoordeevangelieverkondiging
indatimmensgroteland.Hetginghemnietomeigenprestaties,maaromdedoorwerkingvanhetevangelieinzondaarsharten.Daarvangetuigthetvolgendecitaatuitzijn
levensbeschrijving.
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“Hoewel hij ten zeerste verdiept was
in zijn eigen werk voor China en
zware verantwoordelijkheden droeg,
verheugde hij zich in de voorspoed
van elke organisatie ter verbreiding
van het evangelie. Dit bleek op veler
lei wijzen. In de kolommen van
China’s Millions publiceerde hij uitge
breide overzichten van wat er door
alle protestantse zendingsgenoot
schappen gezamenlijk in China
gedaan werd en hij wijdde ook aan
zienlijke plaatsruimte aan het werk
van de zendingsgenootschappen
afzonderlijk.
‘Wij kunnen God er alleen maar om
smeken’, schreef hij, ‘Zijn volk ertoe te
brengen elk protestants zendingsge
nootschap te versterken; en wat ons
betreft: ons gebed nu is, dat de Heere
het aantal zendelingen zal verdubbe
len en hun bruikbaarheid vertienvou
digen’.
Eens, sprekend op de jaarvergadering
van de China Inland Mission in
Londen, zei hij: ‘Er is op deze samen
komst vanzelfsprekend veel gezegd
over de China Inland Mission, maar ik
zou niet graag zien, dat wij eindigen
zonder uiting te hebben gegeven aan
onze dankbaarheid tot God voor Zijn
zegen op het werk van alle andere
protestantse zendingsgenootschap
pen in China… Ons werk is nooit in
concurrentie met enig ander werk;
het heeft zijn eigen, aparte taak, het

is een hulpverlenend en aanvullend
werk. Daarom kunnen wij ons ver
heugen – en wij verheugen ons ook –
over het succes van allen, die het
evangelie brengen naar dat behoefti
ge land’.
In een preek zei hij: ‘De grote
opdracht, die onze Meester ons gege
ven heeft, wordt op verschillende
manieren onder woorden gebracht.
De verschillende bewoordingen ver
dienen alle aandacht, de vormen van
dienst, die Hij ons doet gebruiken,
behoren een verscheidenheid in
methode en wezen te vertonen en
moeten zeer veelomvattend zijn. Ik
ken geen enkele soort zendingswerk
in China, en ik heb nog nooit over
enige soort gehoord, waarop de
zegen van de Heere niet gerust heeft
of kan rusten en waarin wij niet een
grote groei zouden mogen verwach
ten.” (Uit: De man die God geloofde,
Marshall Broomhall).

ren? Die zegen is nooit een gevolg
van onze prestaties, maar altijd een
vrucht van Zijn Geest. Bij zendings
werk moeten zendelingen en zen
dingsorganisaties wegvallen. Het mag
alleen gaan om de eer van God en het
behoud van zondaren. Dat ons gebed
dan ook voortdurend zij: ‘Vermeerder
Uw Kerk.’
n

Zijn houding leert ons eigen werk te
relativeren, in de wetenschap dat
God machtig is om alle menselijk
handelen te gebruiken voor de uit
breiding van Zijn Koninkrijk. Hij is
niet afhankelijk van het werk van
mensen. Toch wil Hij alle mense
lijke inspanning, gericht op de
verkondiging van Zijn Woord,
zegenen. Zijn Woord zal immers
nooit ledig tot Hem wederke
Zi ch t
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Marijke van der Plaat

Bijbelstudie met Surinaamse jongeren

Onvoorstelbaar!
Moetikechtnietmeerzeggen?Iktwijfel,moetik
hethierbijlaten?Ineenhalvekringzittenzevoor
me.Jongerentussendevijftienentwintigjaar.Het
isheelstil.Ikzoeknaarwoorden.Eigenlijkisdat
eensteedsterugkerendeworsteling.Misschienis
éénwoordopzijnplaats:‘Onvoorstelbaar!’
Onze blikken kruisen elkaar en ik weet het zeker: bij het
intens donkere thema van de zondeval kan ik niet zwij
gen over het Licht van de wereld!
OnvOOrstelBaar gOed
Iedere donderdag zit ik met een groep van acht tot vijf
tien jongeren bij elkaar. We zijn samen een serie lessen
aan het volgen. We heb
ben nagedacht over Wie
God is en hoe goed Hij
alles gemaakt heeft. Alles
beantwoordde aan het
doel waarvoor Hij het
maakte. Zo goed, zo mooi,
onvoorstelbaar!
OnvOOrstelBaar eigenzinnig
In de tweede les stonden we stil bij de zondeval met
alle gevolgen. Onvoorstelbaar toch, dat Adam en Eva en
wij iedere dag opnieuw het beter willen weten dan onze
goede Schepper! Onvoorstelbaar eigenzinnig! Wat een
onoverbrugbare kloof is er ontstaan tussen ons en
Hem, de Schepper van
hemel en aarde.
Aandachtig wordt er
geluisterd. Zonden,
gebrokenheid, verdriet,
pijn… ze herkennen het
in hun eigen leven. Met
een paar woorden laat ik
de jongeren al iets van de
contouren van dat nieuwe
begin bij God vandaan zien. En ik nodig ze uit om bij de
kerstviering de week er na aanwezig te zijn.
OnvOOrstelBaar nieuW Begin
Het ruikt lekker in de bus. De geur van de schaal met
gebarbecuede kip doet het water in de mond lopen.
FeB rUa r i
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Alles wordt op de tafel gezet en samen zingen we in
een halve kring een aantal kerstliederen. Dan worden
we stil. Stil voor Gods aangezicht. De Heere weet hoe ik
ernaar verlang dat deze vijftien jongeren hun hart en
leven aan Hem toevertrouwen. En ik weet dat het ver
langen van de Heere nog veel groter is. Daarom mag ik
ze allemaal in Zijn hand  Zijn doorboorde hand  geven,
wetend dat Hij doorgaat om Zijn gemeente te bouwen.
Samen kijken we terug naar de vorige lessen. En na de
terugblik op een inktzwart beeld waar symbolisch de
grote kloof tussen God en ons zichtbaar wordt, mag ik
mijn vertelling beginnen. ‘Het is een donkere nacht. Een
nacht zoals alle andere nachten. De herders houden de
wacht bij de schapen. Maar plotseling breekt daar het
licht door. “Voor u is de Zaligmaker geboren”, klinkt in
die nacht. Onvoorstelbaar, een nieuw begin bij God
vandaan. Opnieuw kruisen onze blikken elkaar,
jongeren van wie ik zoveel houd. Ik nodig hen uit om
mee te gaan naar het Kind in de kribbe, de Redder, de
Verlosser, de Vredevorst. Ik weet het zeker: Jezus wil
ook de Zaligmaker zijn van deze jongeren. Opnieuw
zoek ik naar woorden! Onvoorstelbaar, dat Kind in de
kribbe is de Vredeaanbrenger tussen God en mensen.
Als ik de jongeren ’s avonds naar huis breng, is het stil
in de bus. Tot één jongen met instemming van de
anderen zegt: ‘Het was fijn, zuster. Hier kan ik nog wel
over nadenken!’
OnvOOrstelBaar perspectief
De laatste les in de serie breekt aan. Wat zie ik ernaar
uit! Gods reddingsplan blijft niet bij het vergeven van
zonden door de Heere Jezus Christus alleen. God gaat
verder! En jongeren in Powakka moeten dat weten. Het
leven van een volgeling van Jezus is getekend door een
onvoorstelbaar toekomstperspectief! Een nieuwe hemel
en aarde waarop God en mensen samen zullen wonen.
Ik kan nu alleen maar wat stamelen, maar ik weet: het
gaat niet om mijn woorden, maar Gods Woord is
levend en krachtig, betrouwbaar en waar!
‘Na dezen zag ik, en zie, een grote schare, die niemand
tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en
talen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed
zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren
in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende:
De zaligheid zij onzen God, Die op de troon zit, en het
Lam.’(Openbaring 7: 912)
Ziet u daar ook zo naar uit? Om voor de troon van het
Lam te staan samen met deze jongeren en de wereld
n
wijde kerk?!
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Presentatie fam. Jonkers
Wij zijn Willem en Mariëtte Jonkers-Gelderblom. In mei 2015 zijn
wij, vanuit de HHG te Apeldoorn, met onze zoon Matthias, door
MAF uitgezonden als piloot/vliegtuigtechnicus naar Papoea,
Indonesië.
In december 2015 is in Papoea onze dochter Miriam geboren. Wij
wonen in Sentani, Papoea, waar Willem piloot en vliegtuigtechnicus
is bij stichting MAF. In augustus 2018 is onze jongste dochter Sarah
geboren in Nederland tijdens ons verlof. Van mei-augustus 2020
hopen we opnieuw met verlof te komen, en tijdens deze periode
willen we graag ons verhaal bij u komen vertellen. Het is erg
bemoedigend de zegen op ons werk te kunnen delen met christenen in ons thuisland.

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!
Bidt u mee voor:
• Een goede periode van repatriëring
voor de
familie Meuleman, die begin mei
naar
Nederland hoopt terug te keren.
• Erik en Margriet Ju, die zich voo
rbereiden
op hun terugkeer naar Nederland
in de
zomer van 2020.
• De ontstane vacatures op het zen
dingsveld
en de functie van officemanager
in
Nederland.
• Het alfabetiseringswerk van mev
rouw Van
der Bas, waarbij ze vrouwen leert
lezen en
schrijven.
• De weg naar financiële en organis
atorische
zelfstandigheid van de RPC.
• De bewaring en bescherming van
God voor
de zendingswerkers en de visitator
en, die in
april naar Suriname hopen te gaa
n.
Dankt u mee voor:
• De goede aankomst van Hannek
ie Coster in
Suriname, zodat ze de laatste peri
ode de
kinderen van familie Meuleman les
kan
geven.
• De ontmoetingen die Marijke iede
re week
met kinderen en jongeren mag heb
ben. Er
wordt serieus meegedaan op de club
s.
• Het feit dat Marijke mag merken
dat de
mensen haar steeds meer gaan vert
rouwen
en haar steeds meer gaan vertelle
n, en dat
zij haar leven met hen mag delen.
En bid
dat door die relatie heen mensen
iets van
God mogen leren kennen.

Lees meer op onze website : www.mercypilot.nl of neem contact
op met ons voor het plannen van een presentatie: tfcfamjonkers@
mercypilot.nl.
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S P E C T R U M

Willem en Mariëtte Jonkers

De familie Jonkers in Papoea

vliegen met
vreugde

Ikkijkachteromhetvliegtuigin.Dezekeerzijnhetvooral
lachendegezichtendieterugkijken.Degroepmet
onderwijzersgaatvoorhunvakantienaardekustenheeft
erduidelijkzinin.

Rond de vakanties heb ik veel onder
wijzers van de SLH (Sekolah Lentera
Harapan) scholen in het Mission
Aviation Fellowship (MAF)vliegtuig.
Gewoonlijk komen de onderwijzers
van andere Indonesische eilanden les
geven op deze christelijke scholen,
waar als een van de weinige scholen
op Papoea goed onderwijs wordt aan
geboden.
zegen
Ik stuur het vliegtuig de bocht om en
klim naar de goede hoogte. Wat heb
ik toch een prachtige baan. Mensen
zijn vaak blij als ik kom met het MAF
vliegtuig dat ik bestuur. Gisteren
landde ik in Kiwirok. Daar maakte ik
een praatje met een dominee, die ook
de MAFagent voor deze vliegstrip is.
Hij vertelde dat hij morgen naar

andere dorpen in de buurt gaat om te
evangeliseren en om een gemeente
die hij gesticht heeft te dienen, ter
wijl dat niet altijd makkelijk is. Deze
vriendelijk lachende man laat me
weer beseffen waarom wij hier zijn
en hoe ons werk tot zegen kan zijn.
Door de vele vliegstrips in Papoea
zijn veel dorpen en hun omgeving
bereikbaar geworden en kunnen we
deze dominee praktisch ondersteunen,
bijvoorbeeld met materiaal dat hij
nodig heeft. Ook de groep onderwijzers
die ik in het vliegtuig heb, houdt het
niet bij het onderwijzen van de
kinderen van hun eigen school.
Sommige leerkrachten trekken tijdens
hun vakanties naar de dorpjes in de
omgeving om het Evangelie te delen
met de kinderen daar. Dat is geweldig
bemoedigend om te zien.

FeB rUa r i

tot

2020

-

gero epen

ge t U i gen

scHakel
Terwijl ik hier over nadenk, staar ik
naar de mooie schermpjes voor me in
de cockpit. De laatste weken heb ik in
de hangaar samen met de andere
collega’s hard gewerkt om deze digitale
cockpit te installeren. Een prachtig
project waar iedere vliegtuigtechnicus
blij van wordt, en die de vliegveiligheid
flink verbetert. We kunnen niet zonder
elkaar. We zijn een schakel in de grote
keten van het verspreiden van het
Evangelie naar de moeilijk bereikbare
mensen in Papoea. De onderwijzers,
de kerken met hun dominees en
evangelisten, de dorpsbewoners, de
medische klinieken en de zendelingen
in de bergdorpen zijn vaak afhankelijk
van het vliegtuig. Zonder vliegtuig
monteurs blijven deze vliegtuigen niet
vliegen. Zonder financiële hulp en gebed
vanuit onze achterban kunnen wij als
MAFzendelingen ons werk niet doen.
Zonder onze thuisfrontcommissie, die
zoveel praktische dingen regelt voor
ons, kunnen wij hier niet zijn. De Heere
schakelt ieder van ons in om te doen
wat binnen onze mogelijkheden ligt.
WOOnplaats
Ons gezin woont in de stad Sentani
op Papoea. Wij zijn dankbaar dat we
God mogen dienen op deze plek waar
de Heere ons heen gestuurd heeft,
samen met onze drie kinderen:
Matthias (2014), Miriam (2015) en
Sarah (2018). In 2015 zijn we
uitgezonden naar Papoea, Indonesië.
Het werk van MAF is onverminderd
noodzakelijk voor de voortgang van
de verspreiding van het Evangelie.
Wegen zijn er alleen in de kustgebie
den en rond de enkele steden die er
zijn. Als God het geeft hopen we hier
nog vele jaren een schakel te zijn in het
geheel van de lange ketting, die nodig
is in het verspreiden van het Evangelie
naar de mensen in Papoea.
n
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F L I T S 

P. Vogelaar

Wegwijs in Malawi en Suriname

presentatie in uw gemeente
over het zendingswerk
Diversebijonsbekendeorganisatiesgevenpresentatiesoverhetwerkdatdoorhen
gedaanwordt.DatkanbinnenNederlandzijn,maarooktotverdaarbuiten.Alvanafhet
beginvanhetzendingswerkvandeHersteldHervormdeKerkwordenerpresentaties
gegevenoverhetwerkinMalawienSuriname.Overwatditinhoudtenhoedatookinuw
gemeenteplaatskanvinden,zullenwijuindezerubriekinformeren.
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zendingsveld
Gedurende tien jaar mocht ik
lid zijn van de commissie zen
ding van de HHK. In de perio
de van 2008 tot en met 2011
ben ik tot viermaal toe vijf
weken in Malawi geweest om
ds. Oomen te assisteren bij
de lessen, die gegeven wor
den aan de Bijbelschool van
de Reformed Presbyterian
Church in Zomba. De RPC is
de kerk waaraan wij als zending ondersteuning geven.
Dit gebeurt op dit moment door ds. Van der Bas als
docent op de Bijbelschool en de heer Ju als deskundige
om de organisatie van de kerk op een hoger niveau te
krijgen.
Nog voor de zending van de HHK in Suriname in beeld
was, ben ik vanaf 2007 daar een aantal malen voor korte
re of langere periode geweest. Hier betreft het zendings
werk aan de indianen in Powakka en tot voor kort kinder
werk in Paramaribo. Mijn laatste bezoek was in 2018.
WaardevOl
Als lid van de commissie zending heb ik, samen met
medewerkers van het zendingsbureau, een groot aantal
kerkenraden van de HHK mogen bezoeken om aandacht
te vragen voor het zendingswerk en te komen tot de
oprichting van plaatselijke zendingscommissies. Bij die
gelegenheid werd ook gevraagd naar de mogelijkheid
om het werk binnen de gemeente grotere bekendheid
te geven. Bij een aantal gemeenten is er een presenta
tie gegeven. Zo’n presentatie kan gehouden worden op
een speciaal hiervoor georganiseerde avond of als deel

van een gemeenteavond c.q.
gemeentedag. Wij mogen
terugzien op goede, waarde
volle avonden waarop onze
kerkleden werden geïnfor
meerd over het zendingswerk
in Malawi en Suriname. Vaak
had men heel andere gedach
ten over dit werk en geen
idee in welke omstandighe
den de zendingswerkers
wonen, al dan niet samen

met hun gezin.

gemeenteavOnd
Mocht u voornemens zijn om binnen uw gemeente een
dergelijke avond te organiseren, dan kunt u hiervoor
contact opnemen met het zendingsbureau in
Veenendaal. In overleg kan dan worden bepaald welk
onderdeel van het zendingswerk die avond centraal zal
staan. Dit kan het algemene werk zijn, maar ook speci
fiek gericht op Malawi of Suriname. Het geheel wordt
ondersteund met een powerpointpresentatie, waarin
beelden worden getoond van het zendingswerk. Er is
uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen.
De avond wordt normaliter geopend door de plaatselij
ke predikant of een kerkenraadslid en we zouden het
natuurlijk zeer op prijs stellen als er in de pauze een
collecte wordt gehouden.
Aan de presentatie zijn geen kosten verbonden. Wij
hopen in de (nabije) toekomst bij een groot aantal HHK
gemeenten te gast te mogen zijn om u te informeren
over het werk waartoe de Heere Jezus ons in Zijn Woord
de opdracht heeft gegeven.
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Zicht op kerkelijk bureau

En het geschiedde als de speelman op de snaren speelde,
dat de hand des HEEREN op hem kwam.
(2 Kon. 3:15)

Nu dan, brengt mij een speelman
Werkgroep eredienst en organist

B

ovenstaand Bijbelgedeelte schetst ons Eliza, die door
muziek van de speelman rustig werd. Muziek kan iets
uiten zoals de Psalmen dat doen, maar dan zonder
woorden. Muziek in zichzelf stimuleert de menselijke geest in
diverse omstandigheden.
In 2 Samuël 6 brengt koning David de ark definitief naar
Jeruzalem. Groots, massaal, met gejuich en bazuingeschal
en David huppelde met alle macht. De muziek die toen
klonk, was enthousiast en luid. Bij koning Saul, klein, rustig
en één op één, toen David de snaren bespeelde om de geest
van Saul te kalmeren. In het dagelijks leven kan een grote
schoonmaakklus door opwekkende muziek met een hoog
tempo aangenaam vergemakkelijkt worden. Rustig in een
hoekje een boek lezen behoeft eerder muziek met een rustig
karakter en een lager tempo.
In het gedeelte van Eliza en de speelman komt de hand des
HEEREN op Eliza naarmate de muziek vordert. Daar maakt
muziek plaats voor de boodschap van de Heere. Muziek
is dan ook geen doel in zichzelf maar een wonderlijk mooi
middel dat ons ontvankelijk kan maken voor de boodschap
van de Heere.

Hoe belangrijk muziek in ons dagelijks leven is, is nog altijd
niet duidelijk. De wetenschap worstelt onder andere met dit
feit: Waarom worden baby’s geboren met zo'n groot gevoel
voor ritme? En waarom verdwijnt dat deels in het eerste
levensjaar? Wij weten dan ook nog zo weinig over Gods
schepping. Wat we zeker weten is dit: de Heere is een God
van orde en muziek is een geordende vorm van klanken.
In de hectiek en onrust van deze wereld kan het een verademing zijn om neer te ploffen in een stoel en naar muziek
te luisteren. Een Psalm, een lied of andere muziek. Tot rust
komen, echt ontspannen. De Heere danken dat ons een
moment van rust gegeven is, dat muziek bestaat en hoe
waard Hij het is om alle lof en eer te ontvangen voor en door
al deze genadegaven.
De genade van God die in muziek kan doorklinken, is ook
een waarschuwing. Daar waar de Heere Zelf is zal er Zijn
muziek zijn. Echter, er is ook een plaats waar Zijn muziek
voor altijd verstomd zal zijn. Is het dan niet onze plicht om
op ordelijke wijze de blijde Boodschap te verkondigen in
Woord en muziek?

KWARTAALKALENDER FEBRUARI 2020
1 maart Voorjaarszendingscollecte
15 maart Collecte generale diaconale commissie,
noodhulp en rampenfonds
28 maart Toerustingsdag ambtsdragers
4 april
Landelijke ontmoetingsdag militairen,
meer informatie: www.hhk.nl/militairen

5 april 		
Collecte evangelisatiewerk
12 en 13 april Collecte opleiding en predikanten
3 mei		Fonds noodlijdende gemeenten en
personen
9 mei 		
Kerkvoogdijbijeenkomst
31

Zicht op evangelisatie

Gods Woord in
de Bijlmer
Nooit zal ik het vergeten toen een man naar me toe
reed in een scootmobiel, met lange witte haren en
een lange baard en allerlei buttons op z'n kleren.
Vooral zijn vraag: 'Heb je wel eens een engel gezien?’
Op mijn ontkennend antwoord gaf hij aan: 'Dan
zie je er nu één!” Na wat doorvragen zei hij een
vredesengel te zijn. Hij is tegen oorlog.
Jos van der Hoog

Z
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o zijn er elke maand diverse
ontmoetingen. Onlangs nog
zijn we een vrouw tegengekomen die zei dat het Nieuwe
Testament dat ze van ons kreeg, het
middel is geweest waardoor ze tot geloof is gekomen. Wat bemoedigend!

zelf gekomen is. Er werd aangegeven
dat er wel heel veel religiositeit is, maar
dat de Bijlmer vooral het Woord van
God nodig heeft. Geen religie waar het
te doen is om macht, eer en geld. Maar
een Bijbelgetrouwe Woordverkondiging
van zonde en genade.

Sinds het jaar 2000 wordt er elke eerste zaterdag van de maand geëvangeliseerd in de Bijlmer.
De laatste jaren gebeurt dat onder de
naam ‘Kruispunt Bijlmer’. Waarom in
de Bijlmer? De Bijlmer is een wijk in
Amsterdam, in stadsdeel Zuidoost.
Deze wijk is gebouwd in 1966 en landelijk bekend geworden door de criminaliteit. Toen deze wijk gebouwd werd,
was de gedachte dat een kerk niet
nodig was. Maar God beschikte anders.
Op vele plekken komen gemeenten
samen. De kerkgebouwen die er inmiddels zijn, worden door veel gemeenten
gezamenlijk gebruikt.
Waarom dan evangeliseren in een wijk
waar zoveel gemeenten samenkomen?
Omdat die vraag destijds uit de Bijlmer

Misstanden
Er is veel vermenging van godsdiensten
(syncretisme). Mensen vermengen
soms moeiteloos het christendom met
de islam. Het unieke van het christendom, dat God Zijn eigen Zoon gegeven
heeft voor een verloren wereld en dat
we door het geloof in Hem genade
en verzoening kunnen krijgen, is bij
vele 'christenen' niet bekend. Ook de
Oosterse godsdiensten hebben veel
aantrekkingskracht. Kenmerkend is
de kraam die wekelijks in de Bijlmer
staat. Je kunt er Bijbels, liedboeken,
Mariabeelden, Voodoopoppetjes en
boeddhabeeldjes kopen. Alles wat maar
spiritueel is, is daar te koop.
Vele jongeren gaan met hun ouders

mee naar de kerk, maar begrijpen niets
van de diensten die plaatsvinden in de
taal van hun ouders. In de Bijlmer zijn
weinig Nederlandstalige diensten. De
jonge generatie krijgt hierdoor de kern
van het geloof niet mee.
Er is veel bijgeloof. Regelmatig willen
de mensen een Bijbel hebben om onder hun kussen te leggen. Opvallend is
ook het aantal kettinkjes en zelfs tatoeages met allerlei tekens en symbolen.
Daarnaast gaat er helaas in de gemeenten veel mis. Er is veel welvaartsevangelie. Mensen denken vaak dat
je als gelovige voorspoed ervaart. In
het Nieuwe Testament lezen we wat
anders.
In de omgeving van het Bijlmerplein
zijn altijd veel mensen. We ontmoeten
er nette kantoormensen, mensen die
voor festivals en feesten komen die in
de buurt van de Arena plaatsvinden en
natuurlijk ook de veelkleurige inwoners
van de Bijlmer.

Wat doet ‘Kruispunt Bijlmer’ in de Bijlmer?
Straatevangelisatie
Elke eerste zaterdag van de maand
zijn we met een groepje vrijwilligers
aan het evangeliseren. Er worden veel
Bijbels weggegeven en flyers over het
geloof uitgedeeld. Elke keer zijn er vele
gesprekken. We spreken regelmatig
moslims. Vooral de jonge moslims gaan
graag in gesprek en willen discussie.
Helaas kom je zo niet altijd tot de kern.
Veel oudere blanken hebben zich verhard. Vaak hebben ze een kerkelijke
achtergrond, maar zijn ze helaas ‘klaar’
met het geloof. Daarentegen staan veel
jongeren er meer onbevangen in. Het
is voor ons bemoedigend om te merken
dat God onder alle culturen en volken
werkt!
Pastoraat
Vanuit de straatevangelisatieactiviteiten
zijn er diverse contacten ontstaan. Met
hen wordt contact onderhouden via de

Ik vond het heel mooi om
een keer mee te gaan naar de
Bijlmer om te evangeliseren.
Zo spreek je bijvoorbeeld
iemand aan, en kun je er
een mooi gesprek mee hebben. Al vind ik het soms wel
moeilijk om goed te reageren
op de tegenargumenten. Ook
gebeurt er veel meer op zo’n
dag dan ik had verwacht.
Het viel me bijvoorbeeld op
dat er zoveel mensen open
staan voor een gesprek. Ik
heb ook gemerkt dat mensen die God niet kennen,
eigenlijk helemaal geen doel
in het leven hebben. Daardoor ben ik er zelf ook meer
achter gekomen dat het een
voorrecht is om voor de Heere te leven. Daar zou ik meer
voor moeten strijden. Ik zit
me zo voor te stellen dat er
één van die mensen bekeerd
wordt. Als je daar nou voor
gebruikt mag worden!

'Bijlmertelefoon'. Op elke folder staat
het 06 nummer van deze telefoon. Via
Whatsapp hebben we contact met
meerdere mensen. We krijgen pastorale
vragen en delen preken of lezenswaardige teksten. Regelmatig worden er
mensen aan huis bezocht of wordt een
ontmoeting elders gepland.
Kinderevangelisatie
Er is Bijbelgetrouw kinderwerk in
de Bijlmer. Hierheen verwijzen we
kinderen, die bij de evangelisatiebus
bijvoorbeeld een snoepje komen halen.
We zijn in onze achterban op zoek naar
vrijwilligers die mee willen helpen in
dit kinderwerk.
Locatie
We onderzoeken de mogelijkheden om
te komen tot een vaste locatie in de
Bijlmer waar we Bijbelstudie kunnen
doen, materiaal kunnen verspreiden
en kinderwerk vorm kunnen geven.

Hiervoor komen we graag in contact
met mensen die ervaring hebben met
het kopen of huren van vastgoed in een
winkelgebied.
Nieuwsbrief
Er wordt regelmatig een nieuwsbrief
uitgegeven. Wenst u onze nieuwsbrief
te ontvangen dan kunt u deze aanvragen via info@kruispuntbijlmer.nl
Sponsoractie
Op dit moment is er een sponsoractie
gestart voor het kinderwerk en het
daarvoor benodigde materiaal. Tijdens
de evangelisatieacties wordt veel kinderevangelisatiemateriaal uitgedeeld. Voor
5 euro maakt u een kind blij met een
kinderbijbel of een dagboek. Voor jonge
kinderen hebben we een kleurboek met
Bijbelse verhalen; dit kost 2,50 euro.
U kunt uw gift overmaken op NL33
RABO 0313 3727 05 t.n.v. Evangelisatie S-Classis Midden in de HHK.

Sander Vonk Noordegraaf (15 jaar)
als jongste evangelist.
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LESSENSERIE

KINDEREVANGELISATIE
Voor het opzetten en organiseren van een kinderevangelisatie heeft de commissie toerusting een praktische handleiding laten maken door een lid van de
werkgroep toerusting en iemand die leiding geeft aan een kinderevangelisatie.
Daarnaast verschijnen twee lessenseries rond het leven van de Heere Jezus. Het
streven is ieder jaar een nieuwe lessenserie uit te geven.

ACHTERGRONDEN

BIJBELLES

Exegese van het Bijbel-

Uitgewerkt Bijbelverhaal

gedeelte en uitleg van

derheden

Binnenkomst

de kernwaarheid die cen-

5 min.

► Persoo

.
laten kiezen
of kinderen
► Lied kiezen
is.
te
wat bidden
en eerbiedig
► Vertellen
God.
s) vragen stil
n tot de Heere sluiten en/of (moslim
► Spreke
ogen
.
n vouwen,
► Hande
willen bidden
kinderen voor
zijn.
zijn waar de
of er dingen
► Vragen

Zingen

5 min.

Bidden

Bijbelles

Introles

15 min.

Bijbelles

10 min.

10 min.
Activiteit

INTROLES

Tekst leren

lekkers.
n met wat
► Drinke
de quiz doet.
wel of niet
je deze week
► Kies of
n.
leren kenne
.
leefwereld
heeft.
en en hun
► Duif maken
wil/nodig
met de kinder
gesprekje
► Doorpraten iemand een persoonlijk
en of
► Oplett

Pauze

Sluiting

Doel van de les, werkwijze,

5 min.

mogelijke toepassingen en

Werkje

Danken

2. Introles

tips voor gespreksvragen.

2.1 Doel
In deze les leren de kinderen dat Jezus de door
God gezonden Redder en Verlosser is. God de
Vader heeft Zijn Zoon gezonden om zondaren te
verlossen. In deze introles draait het om de betekenis van de naam JEZUS. Bijna iedereen kent
de naam Jezus, maar weten de kinderen ook wat
deze naam betekent?

2.2 Voorbereiding

TEKST AANLEREN

Benodigdheden
► Stevige letters: JEZUS (zelf maken of bijvoorbeeld kartonnen letters).
► Verf (diverse kleuren)
► Penselen
► Kranten of een oud tafelzeil
► Potjes met water

Tips om een tekst uit de

► Schaf de benodigde letters aan of maak ze
zelf van karton of hout.
► Plaats de letters duidelijk zichtbaar in de
ruimte, zodat de kinderen ze zien bij binnenkomst en als ze in de kring zitten.
► Zet ook de spullen klaar om te kunnen verven.

Bijbel aan te leren.

De Heere Jezus
is de Zoon van God
Hoofdthema

Rondom Jezus

Lesthema

De Heere Jezus is de Zoon van God: God Zelf bevestigt dat de Heere Jezus Zijn
Zoon is.

Bijbelgedeelte

Johannes 1:34: “En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.”

Kernwaarheid

De Heere Jezus is de Zoon van God en is door God gestuurd om mensen te verlossen.

NT01 de
heere

8. Wat gebeurt er dan?
Enkele mensen staan op en slepen Jezus uit de synagoge naar buiten. Ze zijn van plan om Hem van de
berg af te werpen.

Ga met de kinderen in een kring zitten en doe
een namenrondje. Elk kind vertelt hoe hij of zij
heet. Daarna spreek je verder met de kinderen
over hun namen:
► Wie heeft jou je naam gegeven?
► Is er iemand die een speciale naam heeft?
► Wie van jullie is er vernoemd?
► Wie weet wat zijn/haar naam betekent?
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3.1 Doel

6. Quizvragen

2.3 Werkwijze

WERKJE

3. Bijbelle

s

Matthéüs 3:13-17
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Kinderevangelisatiemethode Bij de hand

jezus is de
zoon

van god

9. Hoe laat Jezus zien dat Hij de Zoon van God is, en dus alle macht heeft?
Hij rukt Zich los, niemand kan Hem tegenhouden. Hij verlaat Nazareth.
10. Wat betekent: ‘Wie niet voor Jezus is, is tegen Hem’?
In je leven moet je een keuze maken: in Jezus geloven als je Verlosser en anders verwerp je Hem.

NT01 de heere jezus is de zoon van god

QUIZ

Stap-voor-stap uitleg.
Voor jongere en oudere
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Kinderevangelisatiemethode Bij de hand

NT01 jezus en zijn dorpsgenoten

kinderen.

Korte vragen vanuit
de vertelling.

GRATIS VOORLICHTINGSAVOND? STUUR EEN AANVRAAG NAAR EVANGELISATIE@HHK.NL
Op de website van de HHK kunt u de methode inzien
handleiding

nieuwe testament
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Rondom Jezus

Het leven van Jezus
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en alle werkbladen downloaden.
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Handleiding voor het opzetten van Kinderevangelisatie

uitgave evangelisatiecommissie hhk

1

Kinderevangelisatiemethode Bij de hand

kinderevangelisatiemethode “bij de hand”

NT01

1

Kinderevangelisatiemethode Bij de hand

kinderevangelisatiemethode “bij de hand”

NT02

Ga naar www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie

Hoe komt ons
evangeliseren over
bij de ander?
Jos van der Hoog
Misschien herkent u het wel, u bent gezellig even
aan het winkelen en dan komt er iemand naar u
toe die reclame maakt voor een goed doel. Of u
bent thuis met het hele gezin aan het eten en de
bel gaat en er staat een verkoper voor de deur. Dit
kan heel storend zijn. Juist als het gezellig is, word
je gestoord. Zo kan een evangelist die mensen
aanspreekt, worden ervaren. Zeker als er ook nog
persoonlijke vragen worden gesteld. Het is dan ook
belangrijk om tijdens het evangeliseren altijd vriendelijk te zijn en te respecteren als mensen geen tijd
of zin hebben. Hoe belangrijk de boodschap van het
evangelie ook is.
Toch gebeurt het regelmatig dat mensen blij zijn
als ze aangesproken worden. Er zijn veel eenzame
mensen die zelden iemand spreken. Als de evangelist dan ook kan luisteren en geïnteresseerd is, dan
is er kans op een goede ontmoeting. Dan kan een
gesprek zomaar een lang gesprek worden en een gesprek dat ergens over gaat. In het evangelisatiewerk
hebben we een boodschap van zonde en genade die
we graag kwijt willen. Maar deze boodschap komt
vooral het beste over als we luisteren naar de ander
en vanuit het verhaal van de ander komen met het
evangelie.
Heel bijzonder is het als er mensen zijn die net
gebeden hebben 'of ze een signaaltje van God mogen krijgen' of 'dat ze iemand mogen tegenkomen
die met hen over God kan praten'. Met regelmaat
gebeurt het dat mensen zoekend zijn gemaakt en
zelf aangeven dat het geen toeval is dat er zomaar
iemand hen aanspreekt.
Onlangs werd ik nog bedankt door een oudere mevrouw die zei: 'Wat fijn dat jullie me 12 jaar geleden
vroegen of ik een Bijbel wilde. Deze Bijbel is voor
mij het middel geweest waardoor ik aan de voeten
van de Heere Jezus terechtkwam'.
Wat is het een wonder dat we mogen weten dat
evangeliseren Gods werk is. Dat maakt ontspannen.
Hij geeft de vrucht! Wij hoeven alleen maar te zaaien in verwachting van vrucht!

Toerusting

voor het
evangelisatiewerk
Als landelijke Commissie Evangelisa
tie merken we dat er meer behoefte is
aan toerusting. Vele gemeenten zijn
al jaren bezig met het evangelisatie
werk en willen dit uitbouwen. Andere
gemeenten zijn zich aan het bezinnen
en willen graag evangelisatieactivitei
ten opzetten. Gelukkig wordt steeds
meer het belang van evangelisatie
ingezien. We horen wel elke zondag
door Gods genade het evangelie. Deze
blijde boodschap mogen we niet voor
ons zelf houden, maar moeten we
doorgeven. Veel mensen worstelen
ermee hoe ze nu in gesprek kunnen
gaan met de naaste die verloren ligt.

Vanuit de Werkgroep Toerusting zijn er meerdere mogelijkheden om toerusting-op-maat te leveren. We proberen in deze
toerusting aan te sluiten bij de context van de gemeente. Een
kleine gemeente in de stad staat voor andere vragen dan een
grote gemeente in een dorp. We bieden de volgende vormen
van toerusting:

Bewustwordingsavond
Als werkgroep hebben we de mogelijkheid om een gemeenteavond te houden om gemeenteleden na te laten
denken over de opdracht tot evangelisatie en het komen
tot evangelisatieactiviteiten.
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vakantie

TE HUUR

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

Tel. 0514-602065
www.deverborgenhoek.nl

r.
Zeeland
Schouwen-Duiveland

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

Luxe vakantie chalet
Voor 6 personen
gelegen op camping t’
Haayse bos in Ouddorp

* Safaritent
• Appartementen
* Kamers met ontbijt
* Mini-camping

www.ouddorpchalet.nl

tel. 0111-462398

www.recreatiebedrijfboot.nl

S.V.R. Camping De Grote Bremen Oene.
Te huur; App, trekkershutten, bedstedes
en kamperen op zeer ruime plaatsen.
Elektra tot 10Amp. Gratis Wifi.

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

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

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

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

www.schonebungalow.nl

advertentie

Klaar voor de toekomst
met Systra ICT
Van IT tot communicatie en beveiliging, we laten technologie
meegroeien met de business. Daarmee vormt technologie
de motor van jouw bedrijf. En ben je up-to-date. Altijd.

Steun Bijbels onderwijs
aan kinderen in Israël
Voor informatie of donatie:
www.steunfondsisrael.nl
36

IT

Communicatie

Beveiliging

Benieuwd hoe jij klaar kunt zijn voor de toekomst?
www.systra.nl • T 038-333 87 50 • E info@systra.nl

Voor individuele gemeenteleden bestaat er altijd de mogelijkheid om een keer een dag mee te lopen in het evangelisatiewerk. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met
het kerkelijk bureau.

Cursus evangelisatie

Kinderevangelisatie

Al jaren bieden we de cursus evangelisatie aan.
Tijdens deze cursus, die bestaat uit tien zaterdagmorgens,
gaan we diepgaand in op evangelisatie.

In één of twee avonden bestaat er de mogelijkheid om te na
te denken over kinderevangelisatie.

•
•
•
•

We denken na over de opdracht tot evangelisatie.
Hoe we evangeliseren.
De diverse doelgroepen.
Heel praktisch gaan we aan de slag met
communicatie.

Cursus op Maat
Op diverse plaatsen bieden we ook de cursus op maat aan.
In vier avonden bieden we een praktische evangelisatiecursus. De afgelopen maanden zijn we actief geweest
in Opheusden/Kesteren, Stellendam, Schoonrewoerd en
Montfoort. Binnenkort hopen we te starten in Apeldoorn
en Breukelen.
• We gaan in op de roeping en opdracht tot evangelisatie.
• We gaan praktisch aan de slag met het communiceren
van de boodschap van het evangelie.
• We bespreken praktijksituaties.
• Behandelen kinderevangelisatie.
• We denken na over de vraag van het lijden.

• De nieuwe kinderevangelisatiemethode kan gepresenteerd worden.
• We hebben een prachtige opzet gemaakt voor het starten
van een kinderevangelisatie.
• We kunnen een presentatie geven over het opzetten van
een kinderclub.
• We geven graag toerusting over het vertellen van een
verhaal op een kinderclub.

Diverse toerusting
Wij kunnen ook meedenken en adviseren in het verzorgen
van specifieke toerusting. Bijvoorbeeld:
• Evangeliseren onder moslims, Rooms-Katholieken,
Oosterse godsdiensten.
• Evangelisatie onder diverse culturen.
• Evangeliseren onder asielzoekers.

Uitnodiging
Zijn er gemeenten die wel iets willen gaan doen op
het gebied van evangelisatie maar waarvoor de nodige
middelen ontbreekt? Neem dan contact op met het
kerkelijk bureau in Veenendaal.
De commissie evangelisatie
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Zicht op mannenbond

Toogdag 2020

‘Ambt aller gelovigen’
Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand
hunner heren; gelijk de ogen der dienstmaagd zijn
op de hand harer vrouw; alzo zijn onze ogen op den
Heere, onze God, totdat Hij ons genadig zij.
K. van den Herik | secretaris

Gods gemeente is een dienende gemeente, waarin iedereen een taak
heeft. Doch deze dingen alle werkt
een en dezelfde Geest, delende aan
een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil. Want gelijk het lichaam
een is, en vele leden heeft, en al de
leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook
Christus. De reden waarom Paulus
het lichaam als voorbeeld gebruikte
was om aan te geven dat we elkaar als
christelijke gemeente nodig hebben.
De vrijheid van de Heilige Geest is,
dat Hij gebruikt wie Hij wil en dat Hij
de ganse gemeente van Christus stelt
in het ambt aller gelovigen1.
Ds. Willem Teellinck (1579-1629)
heeft eens geschreven: ‘Christenen
hebben ernst te maken met het ambt
aller gelovigen. Bovendien mag van
hen worden verwacht dat ze mede38

broeders en buitenstaanders aansporen tot een christelijk leven.’ Echter
de eenheid der kerk is niet als vanzelfsprekend, zij moet onderhóuden
worden en daar gebruikt God mensen
voor. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze:
wezen en weduwen bezoeken in hun
verdrukking, en zichzelven onbesmet
bewaren van de wereld.
God plant in Zijn huis dienende mensen. De hogepriesters worden geplant
in het binnenste heiligdom, om daar
hun dienst te doen. De priesters en
de levieten, al naar hun dienstwerk,
in het heilige en in de voorhof. En
het volk in de voorhoven der mannen
Israëls, in het voorhof der vrouwen,
in het voorhof der heidenen. Nu worden zij daar geplant, om er blijvend
te staan, om er levend te staan, om er
vruchtbaar te staan. Gods kerk is geen

kerk van stomme beelden, maar van
levende mensen. Daar is onderscheid
in de plaatsen, waar God ze plant, al
naar de ambten, die zij in de kerk bekleden, waarvan het eenvoudigste dan
is het ambt aller gelovigen. Zonder
een ambt, zonder een taak, is er in de
kerk Gods geen2.
Niet alleen ´officiële´ ambtsdragers
zijn dus Gods knechten. Abraham
was geen profeet, priester of koning
maar wel een knecht Gods. De Heere
sprak over Zijn knecht Job. Sadrach,
Mesach en Abednego waren knechten
des allerhoogsten Gods. Maria, de
moeder van de Heere Jezus was, een
dienstmaagd.
We denken aan Simeon die zong: nu
laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan
in vrede. De herders in de velden van
Efratha. Paulus schreef dat oudere
vrouwen leraressen van het goede

Van de bestuurstafel
ds. J.C. den Toom | Voorzitter

M

et dankbaarheid zien we
terug op de toogdag 2019
waarin door de sprekers
op duidelijke en indringende wijze
is stil gestaan bij het belang van de
Dordtse Leerregels, een van de be
lijdenisgeschriften van de kerk der
reformatie. We mochten ons ver
heugen in het aantal deelnemers,
dat nog steeds een stijgende lijn
vertoont. We hopen als bestuur dat
deze trend zich in de toekomst zal
voortzetten.
Dit jaar zal onze landelijke toogdag
D.V. gehouden worden op zaterdag
24 oktober, zoals gebruikelijk in het
kerkgebouw van de Hersteld Her
vormde Gemeente te Lunteren. We
geven u nu al de datum door zodat
u deze kunt vrijhouden om naar
Lunteren te komen. U bent allen
hartelijk welkom. Als thema is ge
kozen ´het ambt aller gelovigen´.
Een actueel onderwerp dat een ieder
zeker zal aanspreken. Hierin gaat
het over zaken waar ieder christen
toe geroepen wordt: Het belijden
van de Naam des Heeren, het wij
den van ons leven in Zijn dienst en
het strijden tegen de zonde en de
duivel. (vgl. H.C. antwoord 32)
Ds. R.W. Mulder (Montfoort) en
ds. D. Zoet (Garderen) hebben toege
zegd een referaat te willen houden.

moesten zijn. Petrus schreef dat christenen zich als dienstknechten Gods
moesten gedragen. En… wat dunkt
u van godvrezende ouders, meesters,
juffen die een levende wegwijzer voor
kinderen zijn of zijn geweest? Denk
aan Hanna, de biddende moeder…,
dé moeder naar Gods hart.
Het ambt aller gelovigen. Misschien
beter te spreken van ´het vergeten
ambt´. Wilt u de taakomschrijving weten? Deze is ons al in de Doop meegegeven: De wereld verlaten, de oude
natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dicht bij huis
blijven in uw voorbede en voorbeeld.
Niet af en toe, te hooi en te gras, neen
altijd én zeer overvloedig. Gelijk een
vat, bedoelt de apostel Paulus, dat
overloopt. Dit werk brengt ons op de
knieën en is omgekeerd evenredig aan
de drukte die wij wel eens maken.

Op de toogdag 2019 is aangegeven
dat uw landelijk bestuur zich bezig
houdt met de vraag wat de moge
lijkheden zijn om jonge mannen
broeders bij het verenigingswerk te
betrekken. Suggesties en ideeën van
u stellen we daarom zeer op prijs.

1 Gedachtegoed ontleend aan
ds. P. van Ruitenburg
2 Gedachtegoed ontleend aan
ds. W.L. Tukker

We weten ons ook wat het vereni
gingsleven betreft steil en diep
afhankelijk van de Koning van de
Kerk. Daarom is het onze bede:
´Laat Uw werk aan Uw knechten
gezien worden en Uw heerlijkheid
over hun kinderen.´
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Rust alleen in Christus

Gij hebt mij in het hart meer vreugd [rust] gegeven, dan anderen smaken in een tijd, als zij, door
aards geluk verheven, bij koren en most wellustig leven, in hunnen overvloed verblijd.
Zat van onrust! Zo kunnen we het leven van onze dagen typeren. De mens vliegt van het een naar
het ander, als opgejaagde herten vinden we geen rust. Wereldwijd zijn tientallen miljoenen mensen op de vlucht, van huis en haard verdreven. Maatschappelijke, politieke ideologieën wisselen
elkaar af in steeds hoger tempo. Onrust en onzekerheid nemen alleen maar toe, niets schijnt meer
vast te staan. Kenmerkend voor deze eeuw zijn de grote veranderingen en verwachtingen. Maar
wat heeft het ons als mensheid gebracht… rusteloosheid!
We vinden nergens meer rust, omdat de wortel van de onrust niet aangetast wordt. En die wortel
moeten we immers zoeken in de zonde, in het overtreden van de wetten en inzettingen des Heeren. Of hebben we geen last meer van de zonde en schrijven we deze toe aan onze menselijke
onvolmaaktheid, de omstandigheden. Om de ernst van de zonde in te zien hebben we het ontdekkend licht van de Heilige Geest nodig1.
De kerkvader Augustinus (354-430) leerde: Gij zet hem aan om er vreugde in te vinden U te
loven, want Gij hebt ons gemaakt naar U, en rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in
U. Met deze overbekende uitspraak is in enkele woorden ons leven samengevat: Geschapen naar
Gods beeld en gelijkenis, maar door de zonde verworden tot een rusteloos, zondig wezen…!
Hebreeën 4:9 wijst ons op de rust die overblijft voor het volk Gods. Die rust is niet hiér; nochtans mogen wij dankend, vertrouwend zeggen, dat deze belofte er is. Deze rust is verworven door
de Heere Jezus Christus Zelf, de Vredevorst Die op aarde zo liefelijk nodigde en nog
steeds nodigt: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
rust geven.
Langs de weg van pijnigende onrust is de Man van smarten geworden de Rustaanbrenger voor een ieder die in zijn hart geen rust meer kan vinden, totdat het rust
vindt in God. Die rust op zichzelf is al zo begeerlijk en heerlijk, maar krijgt een
veel hogere waarde, als wij bepaald worden bij Zijn kruisoffer op Golgotha;
Jezus, Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart.
Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Deze belofte is alléén
voor het volk Gods, Zijn uitverkorenen. Wat zullen er bitter teleurgesteld zijn, die ten onrechte hopen…, als zij worden gestort in
eeuwige onrust! Maar hoe troostrijk is deze belofte van de
rust, die overblijft voor uitgeputte pelgrims, die vurig
verlangen naar hun Vaderland in de hemelen, voor
moede strijders, die hun krachten voelen wijken
en bezwijken.

1 Gedachtegoed ontleend aan ds. A. Vroegindeweij.
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Rust
VOOR AL ONS RUST ZOEKEN GELDT:
‘MIJN HART IS ONRUSTIG IN MIJ,
TOTDAT HET RUST VINDT IN U, O GOD.’
BIJ HEM MOETEN WE UITKOMEN.

AGENDA
7 MAART 2020

JONGERENDAG 16HOEVELAKEN

13-16 MAART 2020
CONFERENTIE 23+
BENNEKOM

20-23 MAART 2020
CONFERENTIE 18+
OLDEBROEK

21 MAART 2020

JONGERENDAG 16ROTTERDAM

28 MAART 2020

KINDERAPPÈL
PUTTEN, GENEMUIDEN
EN SOMMELSDIJK

4 APRIL 2020

KINDERAPPÈL
KESTEREN EN LUNTEREN

21 MAART 2020

JONGERENDAG 16ROTTERDAM

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

STILTE – OVER DE OMGANG MET GOD, DS. JOH. POST
Omgang met God. Het is zo’n bekende uitdrukking, maar wat betekend het eigenlijk?
In dit boekje wordt aan de hand van verschillende voorbeelden uit de Bijbel uitgelegd
wat de omgang met God inhoudt. Omgang met de Heere vraagt om stilte en een plek
waarin je alleen kunt zijn met Hem. Hoe moeilijk het soms ook is om die omgang met
God te zoeken in je drukke leven, toch is het onmisbaar voor
een christen. Want in stilte spreekt de Heere tot jou. Als je
alleen bent met Hem, zal Hij een ander mens van je maken.
Een mens die wandelt met God. En het mooie is: dan zul je
niet alleen dat ene moment met God zijn, maar de Heere
zal de hele dag met jou zijn!
Verder lezen? Dit boekje is te bestellen via de webshop
van de HHJO: www.hhjo.nl.
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HA KINDEREN,
JULLIE ZIJN VA AK DRUK BEZIG HÈ!
JE WERKT HARD VOOR SCHOOL .
JE MA AKT JE HUISWERK, JE LEERT JE PSALM.
JE MA AKT JE OOK ELKE DAG KL A AR VOOR
SCHOOL EN JE ZORGT DAT JE OP TIJD BENT.
WE HEBBEN ALLEMA AL OOK WEER RUST NODIG
NA EEN TIJD VAN HARD WERKEN!
DENK A AN DE VAK ANTIES DIE ER ZIJN OM UIT
TE RUSTEN VAN JE SCHOOLWERK.

Op deze pagina denken we deze
keer na over de ’verlofperiode’
van Irene Swets. Ze werkt voor
stichting Stéphanos in Zambia
en doet daar veel verschillende
dingen met als doel dat mensen
meer leren uit de Bijbel. Ze was in
januari en februari in Nederland
met verlof. We vroegen haar iets
over haar verlof. Lees je mee?
1. WAAROM GAAT U MET
VERLOF?
Ik ga met verlof omdat het goed
is om even helemaal iets anders
te doen dan werken. In Zambia
woon ik op mijn werk en daardoor is er een kans dat je altijd
aan het werk bent. Dan kun je
niet meer goed uitrusten, terwijl
dat wel nodig is om gezond te
blijven. Daarnaast regent het in
Zambia veel in december, januari
en februari. De mensen zijn dan
erg druk op hun land om mais te
verbouwen en hebben weinig tijd
meer voor andere dingen, zoals de
zondagsschool. Ze hebben eigenlijk vakantie, net als de mensen
in Nederland in de zomer. Ik kan
dan mooi naar Nederland. Het is
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altijd fijn om weer bij familie en
vrienden te zijn en te genieten
van de Nederlandse luxe. Het is
ook fijn om weer in Nederland
in de kerk te zitten, te weten hoe
dingen werken en alles te kunnen
verstaan. Dat hoort ook bij uitrusten, vind ik.
2. HOELANG GAAT U MET
VERLOF?
Meestal ga ik twee maanden met
verlof. Soms iets langer, bijvoorbeeld als ik nog een training wil
volgen.
3. HOE ZIET UW VERLOFPERIODE ERUIT?
Als ik net in Nederland ben probeer ik altijd even tijd te nemen
om uit te rusten. Ik moet meestal
wel weer even wennen als ik in
Nederland ben: aan de kou en dat
de dagen in de winter zo donker
kunnen zijn, maar ook dat dingen
anders gaan dan in Zambia. Maar,
verlof is niet alleen vakantie
hoor. In Nederland ben ik eigenlijk ook nog aan het werk, omdat
ik zelf moet zorgen voor genoeg
geld om in Zambia te kunnen

werken. Ik ga dan bijvoorbeeld langs
kerken om iets te vertellen van het
werk in Zambia. In Nederland heb
ik altijd vergaderingen en sommige
dingen zijn vanuit Nederland makkelijker te regelen dan vanuit Zambia. Verlof gaat altijd snel voorbij.
Gelukkig is het daarna ook weer fijn
om terug te gaan naar Zambia!
WIL JE MEER LEZEN OVER HET
WERK VAN IRENE?
Kijk dan eens op de website van
Stephanos. www.stephanos.nl

Martha
en
Maria4
12-

DOOR: HANNEKE DE KAT

‘WAT ZIJN JULLIE DRUK VANDAAG!’
ZEGT JOUW JUF OF MEESTER DAT OOK WELEENS ALS JULLIE
IN DE KLAS VEEL AAN HET PRATEN ZIJN OF HERRIE MAKEN?
Druk zijn kan betekenen dat je veel praat of herrie
maakt. Maar druk zijn kan ook betekenen dat je
heel veel dingen wilt doen. Je weet vast wel
wat het tegenovergestelde is van druk
zijn. Inderdaad, dan ben je rustig.
In de Bijbel lezen we over twee
vrouwen: de één is heel druk en
de ander is rustig. Je kent hen
wel. Het zijn Maria en Martha,
de zussen van Lazarus. Terwijl
Martha hard aan het werk is
en het druk heeft, doet Maria wat
anders. Ze zit aan de voeten van de Heere
Jezus. Vlakbij, zodat ze niets mist van wat Hij
vertelt. Ze is zo blij dat de Heere Jezus er
is! Het werk kan wel even wachten. Dit is
veel belangrijker. Hier wil ze rustig naar
luisteren!
Is het verkeerd dat Martha zo druk is? Nee,
op zich niet. Het is prima om veel dingen te doen.
Alleen is het ook belangrijk om tijd te hebben voor
rust. Om te genieten van de natuur of om een mooi
boek te lezen. En, nog veel belangrijker, om net als Maria
te luisteren naar wat de Heere Jezus zegt. Wij kunnen niet
bij de Heere Jezus gaan zitten om te luisteren zoals Maria
dat deed. Maar als we uit de Bijbel lezen of naar de kerk
gaan spreekt de Heere ook! Hij laat aan jou weten dat
Hij graag jouw zonden wil vergeven. Neem jij tijd om
de woorden van de Heere Jezus te lezen of er naar te
luisteren? Of ben je nog heel druk?
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advertentie

Bezoek eens onze showroom voor persoonlijk ontwerp en realisatie op maat

Trappen met een
eigen signatuur
sinds 1923

Industrieweg 5 | 4283 GX Giesen | Holland | Tel. 0183 - 441 441
Industrieweg
5 | 4283 GX Giessen | Holland
E-mail: mgeleijnse@kliksafe.nl

Heeft u al LED verlichting voor
uw kantoor, bedrijfshal of buitenterrein?
Wij hebben een ruime keuze in
energiebesparende armaturen!

Meerjaren Onderhoudsplan

Industrieweg 5 | 4283 GX Verduurzaming
Giessengebouwen
| Holland
Energiemaatwerkadvies
Projectbegeleiding

wwww.ledlightingzeeland.nl

info@ledlightingzeeland.nl

www.propendum.nl
Kerkstraat 36, 3341 LE,
Hendrik-Ido-Ambacht
info@propendum.nl
06 --10
39
078
6896
4193
090

078Kerkstraat
- 68 41 09036
m.knulst@propendum.nl
3341 LE
www.propendum.nl
Hendrik-Ido-Ambacht

De veelzijdigste specialist
voor uw rieten dak
Leerbroekseweg 27
4245 KR Leerbroek
T 0345 54 94 33
E info@hartogriet.nl
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www.hartogriet.nl

Reeweg 38, 3342 AB
Hendrik Ido Ambacht
remco@rd-interieurbouw.nl
www.rd-interieurbouw.nl

ÚW SPECIALIST IN
MAATWERK OPLOSSINGEN

DOOR: JACOLINE DE VREE

VLIEGTUIGSTAND

16Als mijn smartphone denkvermogen
had, zou hij vast denken dat ik vrijwel dagelijks in het vliegtuig zit. Als
trouwe passagier, die elke reis netjes de vliegtuigstand gebruikt. Niets
is minder waar. De laatste keer dat
ik vloog is meer dan twee jaar geleden. Met Nederland als bestemming
na een onvergetelijke vakantie in
Israël. Of ik toen de vliegtuigstand
van mijn smartphone ingeschakeld
had? Ik vrees van niet.
De vliegtuigstand op je smartphone
is ontwikkeld om communicatieproblemen in vliegtuigapparatuur te
voorkomen. Maar uit ervaring weet
ik inmiddels dat ‘ie ook helpt om
storingen tijdens je stille tijd tegen
te gaan. Een appje, een Insta-melding, een onverwachts telefoontje.
Bijbellezen en bidden kan zomaar
ruw verstoord worden. Weg concentratie.
In de Bijbel lees je dat de Heere
Jezus ook maatregelen neemt om
ongestoord te bidden. Mattheüs,
Markus en Lukas schrijven er alle
drie over. Voorafgaand aan de roeping van Zijn discipelen, na de genezing van Petrus’ schoonmoeder
én na een wonderbare spijziging
staat geschreven dat de Heere de
afzondering zoekt om te bidden. De
ene keer zoekt Hij de stilte op een
berg. De andere keer op een eenzame plaats. Hij is daar alleen. Zonder
afleiding van anderen.
Ontwikkelingen gaan snel. Er komt
vast een tijd dat er geen vliegtuigstand meer op smartphones zit,
omdat vliegtuigapparatuur stralingsbestendig wordt. Dat jij en ik
binnenkort storingsbestendig zijn
als het gaat om onze stille tijd, daar
geloof ik niet in. Dus denk aan het
voorbeeld dat de Bijbel ons geeft.
Ga weg uit de drukte en zoek de
eenzaamheid op. Om ongestoord,
in alle rust het aangezicht van de
Heere te zoeken.
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vacature

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

Werken bij Siloah is
werken met je hart
Bij Siloah willen we mensen dienen die
kwetsbaar zijn vanwege hun beperking.
Dat doen we met liefde, aandacht en
professionele zorg op maat.
Voel je je aangesproken door onze missie?
Bezoek dan onze website en kijk of er een
baan bij Siloah is bij jou in de buurt.

werkenbij.siloah.nl

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

advertentie

never
move
alone!

Kijk voor actuele
vacatures op

www.profielnorm.nl/vacatures

Profielnorm B.V. | Tholen | T: 0166-601070 | www.profielnorm.nl
advertentie

Verhuizen?
Wij verzorgen uw verhuizing
in binnen- en buitenland
Nijkerk (033) 246 00 82

Putten (0341) 49 11 47

hazelegerverhuisservice.nl
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Hoe
vind
je
rust?

16+

Door: ds. D. Zoet

2020 Is al weer enkele weken oud.
Hoe gaat het? Is jouw leven er rustiger
op geworden? Waarschijnlijk niet.
Het lijkt wel alsof het steeds drukker
wordt. Niet sinds de komst van de
smartphone, niet sinds Instagram
intrede deed, niet als gevolg van een
hoge studiedruk, of noem maar op,
nee, sinds de zondeval zijn we de
echte rust kwijt.
We krijgen 24 uur per dag. Zeven dagen in de
week. Van God. Maar vind jij het ook zo moeilijk
rust te vinden voor stille tijd? Tijd om Gods aangezicht te zoeken? Eén dag krijgen we van God bij
uitstek. De zondag. Rustdag! Wees er zuinig op.
Het is een goed begin van de week. We gaan naar
Gods huis. David zingt van de rust die hij er mocht
ervaren: Hier wordt de rust geschonken; Hier ’t
vette van Uw huis gesmaakt; Een volle beek van
wellust maakt hier elk in liefde dronken. Leeft het
ook in jouw hart? Niet alleen elke week, elke dag
hoort met God te beginnen. David beleed in Psalm
5: Tot U zal ik bidden. Des morgens, HEERE, zult
Gij mijn stem horen; des morgens zal ik mij tot U
schikken en wachthouden. Wat belangrijk om zo je
kostbare tijd in te vullen. Met gevouwen handen,
een geopende Bijbel. Eerst God en pas daarna al
het minder belangrijke. Dan alleen stel je
de juiste prioriteit.

Van al ons rust zoeken geldt: ‘Mijn hart is onrustig
in mij, totdat het rust vindt in U, o God.’ Bij Hem
moeten we uitkomen. Hij, Die Zelf op de zevende
dag heeft gerust van al Zijn werken. Wanneer de
profeten in het Oude Testament spreken over rust,
wijzen ze vooruit naar de beloofde Christus. De
Heere Jezus verliet de rust die Hij bij Zijn Vader
had. Rusteloos heeft Hij op aarde gewerkt. Totdat
Hij kon zeggen: Het is volbracht. Hij heeft verdiend
dat rusteloze zondaren de echte rust kunnen ontvangen. Hij is de grote Rustaanbrenger. In de stilte
wil Hij tot je spreken. Door Hem en Zijn Geest kom
je tot rust. Krijg je vrede met God. Hij zegt: Vrede
laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de
wereld hem geeft, geef Ik hem u. Zo ligt in Hem
alles wat jij nodig hebt.
Leef je nog gejaagd aan Hem voorbij? Of drukt de
zonde je neer? Ben je moe van jezelf? Christus
zegt: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid
en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Zonder Hem ga je de eeuwige onrust tegemoet. Maar allen die Hem
leerden kennen, gaan straks over in
de eeuwige rust. Dan zing je hier op
aarde met Asaf dat er buiten Hem
niets is, helemaal niets, waar je in
kunt rusten. Zij komen Thuis. En jij?
Boekentip:
Maar één keer jong,
ds. P. Ruitenburg
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Samen
Ieder jaar organiseert de
HHJO voor vaders en zoons
een vader-zoonsurvival en
voor moeders en dochters de
moeder-dochterdagen.
In 2020 staat deze ontspannen
en gezellige, maar ook
bezinnende activiteit gepland
voor de meivakantie.
Zien we jou dit jaar
met je vader/moeder
of zoon/dochter?

VADER-ZOONSURVIVAL
Flakkerend kampvuur, modderige
schoenen, moe in heel je lijf. Achter je
de tent, voor je een prachtig dal in de
Ardennen. De schemer valt, de maan
klimt boven de heuvels uit. Je denkt
tevreden terug aan de lange dag. Aan
de geur van versgebakken brood, toen
je in het donker wakker werd. Aan de
trotse blik van je vader, toen je hem
door het touwparcours loodste. Aan
de gesprekken met elkaar, aan het
samen bikkelen.
Zie je dit al voor je?
Beleef deze mooie survival mee
30 april t/m 2 mei 2020.

+1
166-

EEN ONTSPANNEN (I.C.M.
INSPANNEND)
SAMENZIJN, OM ZO IN EE
N DRUKKE FASE
IN JE LEVEN WEER NADR
UKKELIJK NAAR
ELKAAR TOE GEBRACHT
TE WORDEN.
HET WAS GOED EN FIJN
.
(DEELNEMER VADER-ZOON
SURVIVAL)

Mijn vader
en ik!

Voor Vader en zoon(s) tussen 12 en

15 jaar

MIJN MOEDER EN IK

Op pad...!
D.V. 30/4-2/5/2020
ARDENNEN BELGIË
AANMELDEN EN MEER

INFO: HHJO.NL

Voor dochterS tussen 14 en 17 jaar

D.V. 29-30 APRIL 2020
WOUDENBERG, DE LINIEDIJK
M.M.V. VIVIANO TRAINING, COACHING
AANMELDEN EN MEER INFO: HHJO.NL

48

EN SUPERVISIE

DE SURVIVAL HEEFT ONZE BAND
VERSTEVIGD EN GEEFT RUIMTE OM NIEUWE
GESPREKKEN TE BEGINNEN.
(DEELNEMER VADER-ZOONSURVIVAL)

VITEIT ERBIJ IS ERG
EEN ONTSPANNENDE ACTI
BEREID EN GOEDE
LEUK. ALLES GOED VOOR
GOED VOLGENS
GESPREKKEN. ALLES LIEP
SFEER.
PROGRAMMA. INTEGERE
-DOCHTERDAGEN)
(DEELNEEMSTER MOEDER

WE HEBBEN HET SUPERL
EUK GEHAD! FIJN DAT
ER ZOVEEL TIJD WAS DA
T JE ECHT EVEN SAMEN
KON PRATEN! HEEL GEZE
LLIG WAS HET OOK.
(DEELNEEMSTER MOEDER
-DOCHTERDAGEN)

Ouders

18+

Stille tinjd

Bijbelstudie

MOEDER-DOCHTERDAGEN
Samen er met je dochter twee dagen
op uit. Op een sfeervolle locatie
(Liniehutten, Woudenberg) jullie
moeder-dochter relatie verdiepen en
ervan genieten. Tijd voor elkaar, samen
nadenken en doen! Heb jij zin om
samen met andere moeders en dochters
mee op pad te gaan, deel te nemen aan
een actief programma en te genieten
van het buitenleven?
Graag heten we je van harte welkom
29-30 april 2020 in Woudenberg.

God ontmoete conferentie
in de afzondering

EET VAN HET GOEDE - JESAJA 55 (DS. J.C. DEN TOOM)
BID TOT GOD - PSALM 5 (DS. C.M. BUIJS)
)
MOESKRUID - STILLE TIJD IN DE PRAKTIJK (ELISE PATER-MAURITZ
ANT)
PREDIK
DOENDE
(DIENST
9-27
1
1:
S
VOEG DE DAAD BIJ HET WOORD - JAKOBU

D.V. 20-23 MAART 2020
OLDEBROEK
HET LOO
BROEKEROORDSWEG 9, 8095 RM
INLOOP: VANAF 18:30 UUR
AANMELDEN: WWW.HHJO.NL

Elisa

bijbelstudie
conferentie

voorafschaduwing VOOR
IEDEREEN VAN 23+
van Jezus Christus
DE ROEPING VAN ELISA (DS. S.T. LAGENDIJK
)
WONDEREN DOOR ELISA (PROF. DR. A. BAAR
S)
ELISA EN DE SUNAMITISCHE (DS. R.C. BOOG
AARD)
HET STERVEN VAN ELISA (DS. M. VAN SLIGT
ENHORST)

D.V. 13-16 MAART 2020
BENNEKOM
NATUURVRIENDENHU
IS DE BOSBEEK
BOSBEEKWEG 19-21,
6721MH BENNEKOM
MEER INFO EN AANMEL
DEN: HHJO.NL
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Leidinggevenden

Door: Henco van Ee

Interview
met de nieuwe
voorzitter van
de commissie
jeugdwerk!

»
»

Ds. P. den Ouden
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Wat heeft u gemotiveerd om
leiding te gaan geven aan
de commissie jeugdwerk?
Omdat jongeren mijn hart
hebben. Ik heb zestien jaar
in het onderwijs gezeten en
ik heb dat met hart en ziel
gedaan. Ik vind het mooi dat
ik nu op een andere manier
iets mag doen voor jonge
mensen. Juist de jonge jaren
zijn geweldig belangrijk. Vaak
wordt dan de koers gezet
voor de rest van het leven.
Natuurlijk kan de Heere ook
op latere leeftijd wonderen
doen, maar als de Heere
werkt begint dat meestal
in de jonge jaren. Wat is
het dan belangrijk dat
jongeren daarbij geestelijk
leiding krijgen. Een goede
vereniging kan daarbij veel
betekenen, omdat je daar
vaak wat persoonlijker met
elkaar omgaat. Ik ben heel
dankbaar dat de HHJO
in de breedte van
de kerk een plek
heeft gekregen.
Dat is iets om
zuinig op te zijn.
Ik wil graag
mijn bijdrage

leveren om dat te bewaren en
te versterken.

»

Hoe ervaart u het werken
met en onder jongeren?
Ik geef aan zes groepen
catechisatie en ik doe dat erg
graag. Als ik die jongens en
meiden voor me zie zitten, zie
ik mezelf weer zitten toen ik
zo oud was. Je weet uit eigen
ervaring van hun zoeken, hun
zonden, hun vragen. Soms
heel betroken en dan opeens
zijn het weer pierewaaiers. ’s
Zondags is het allemaal meer
op afstand, maar op zo’n avond
kom je veel dichterbij. Ze leren
hun dominee dan ook als
mens kennen. Dat persoonlijke
contact en het belangstellend
meeleven is belangrijker dan
ooit om hen vast te houden.
Jongeren moeten voelen dat
je hen ziet en dat je van hen
houdt, met al hun streken.
Daarbij is een scheut humor
en opgewektheid goede
smeerolie. Augustinus noemde
opgewektheid, ‘hilaritas’ al een
belangrijke voorwaarde voor
een catecheet.

»

Welke hoop en verwachting
hebt u voor de jonge
generatie?
Van de jongeren zelf heb
ik weinig hoop. Net zo min
als van mijzelf. Maar van
Christus mogen we alle hoop
en verwachting hebben. Daar
beginnen we elke dienst
mee. Als we geen hoop en
verwachting hebben van Hem
kunnen we wel stoppen. En
dan is die hoop gegrond op Zijn
genadige beloften. En Christus
wil niets liever dan dat wij
Hem binden met de touwen
van zijn eigen beloften, zo las
ik deze week nog bij Richard
Sibbes. Van Hem kunnen
we nooit te veel hopen en
verwachten!

Ambtsdragers

Huisbezoek
met jonge
kinderen
Door: ds. T.A. Bakker

‘Jongens, gaan jullie je tanden poetsen? Mama
komt zo welterusten zeggen.’ Daar zat ik, op de
bank bij een jong gezin met twee leuke kinderen van 8 en 6 jaar jong. Het betrof een zogenaamd kennismakingsbezoek. Nou, de jongens
lieten zich zeker kennen! De één speelde wat
voor me voor op z’n viool, de ander trok tijdens
het gesprek regelmatig de aandacht.
Helemaal niet erg. Ik vind het bij zo’n bezoek
heel belangrijk de kinderen niet te vergeten. Ze
zijn dan nog wel jong, maar ze horen toch ook
bij de kudde? Zoals volwassenen aandacht en
oprechte interesse nodig hebben, geldt dat ook
voor kinderen. Als ze al vroeg een band hebben
met hun predikant en (wijk)ouderling, kan die
hen als ze gaan puberen vast en zeker beter
bereiken.
Ondertussen moeten we niet willen dat kinderen het gesprek beheersen. Een huisbezoek met
peuters, kleuters en tieners is niet eenvoudig,
omdat ze ook flink aandacht kunnen vragen. Ik
zou ervoor willen pleiten om hun aandacht te
geven voordat ze erom vragen én vervolgens je
grenzen aan te geven. U als ambtsdrager hebt
de leiding, niet het kind. ‘Dominee, moet u dit
eens zien!’ ‘Ik ben nu even met papa en mama
aan het praten. Ik kom zo even kijken.’ (Doet u
dat dan ook!) Kinderen hebben structuur nodig.

Sommige ouders bieden die zelf, sommige ouders laten het meer aan de ambtsdrager over.
Laten we duidelijk zijn richting het kind. Zodat
je ook rustig met de ouders in gesprek kunt,
hopelijk van hart tot hart…
Vervolgens is het wél ontzettend belangrijk dat
we ook de kinderen op hun eigen niveau proberen te bereiken met het Evangelie. Luisteren
naar hun vioolspel hoort ook bij mijn roeping,
maar daar gaat die roeping bepaald niet in op.
Toen mama van haar zoontjes vroeg om hun
tanden te gaan poetsen, durfde ik op de een of
andere manier niet meer te zeggen: ‘Ik wil nog
graag een stukje uit de Bijbel lezen waar zij bij
zijn. Mag dat?’ Ik wilde wel, maar het lukte niet.
Ik werd wat door moeders opmerking overvallen, denk ik. Een leermoment. Wanneer we ons
vast voornemen om ook de kinderen iets mee
te geven, komt dat er op zo’n moment waarschijnlijk wél uit.
Als we hen aanspreken, laten we ons dan aanpassen aan het niveau van het kind. Zijn er
alleen jonge kinderen, vraag gewoon om Kijk
en luister. Of lees een eenvoudig, verhalend
gedeelte uit de Bijbel. Betrek de kinderen er
vragenderwijs bij. Heb het over de kernen: onze
zonde en de Heere Jezus. Daarna mogen ze wat
mij betreft gaan tandenpoetsen.
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advertentie

Thuis in iedere tuin

Marktleider in blokhutten,
overkappingen en tuinhout
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