Ledeninformatieblad van de Hersteld Hervormde Kerk
Het Woord, de
cultuur en Israël

12

Thema: Woord en cultuur

Cultuur en
zending

2020
jaargang 11

33

nr.

4

Evangeliseren
in coronatijd

35

Inhoud
Colofon
Doelstelling:
Zicht op de kerk is het ledeninformatieblad van de Hersteld Hervormde
Kerk en verschijnt viermaal per jaar.
Met deze uitgave heeft de HHK het
doel om haar leden te informeren.
Uitgave:
ISSN: 1879-4564

10

40

Het Woord
van God
en onze
cultuur

Zesjaarlijkse
stemming

Uitgever:
Kerkelijk bureau
Hersteld Hervormde Kerk
Vendelier 51-D
3905 PC Veenendaal
(0318) 50 55 41
bureau@hersteldhervormdekerk.nl
Eindredactie:
Ds. L.W.Ch. Ruijgrok - scriba
breed moderamen generale synode
Dhr. J. ten Klooster
directeur kerkelijk bureau
Mw. J. Koppenaal - Kwakkel
hoofd secretariaat kerkelijk bureau
Redactie:
Ds. R. van de Kamp
commissie Israël
Dhr. H. van Ee
senior jeugdwerkadviseur
Dr. P. de Jong
commissie opleiding en vorming
Ds. J. Joppe
generale diaconale commissie
Mw. A. Rijken - Ubak
Hersteld Hervormde Vrouwenbond
Dhr. K. van den Herik
Hersteld Hervormde Mannenbond
Mw. J. Koppenaal - Kwakkel
Kerkelijk bureau
Dhr. H.B.P. van der Starre
commissie evangelisatie
Dhr. B. Visser
commissie zending
Advertenties:
Plaatsingsmogelijkheden,
advertentierichtlijnen en -tarieven
zijn op te vragen via:
adverteren@hersteldhervormdekerk.nl
U kunt uw advertentiemateriaal
aanleveren via:
adverteren@hersteldhervormdekerk.nl
Vormgeving en druk:
Verloop drukkerij te Alblasserdam
www.verloop.nl

2

53

Cultuurverschillen

3 Zicht op het Woord

23 Zicht op mannenbond

4 Zicht op diaconaat

25 Zicht op Zending

10 Zicht op opleiding en vorming

33 Zicht op Evangelisatie

12 Zicht op Israël

40 Zicht op kerkelijk bureau

14 Zicht op vrouwenbond

45 Zicht op jeugdwerk

Zicht op het Woord

‘Hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden;
omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde’
(Hand. 17:18c)

Jezus en de opstanding
Melissant, ds. G.T. van Appeldoorn

D

e tekst boven deze meditatie wordt gesproken
door Atheense filosofen. Ze spreken met elkaar
over Paulus. De apostel is in de stad Athene
gekomen en verkondigt ‘Jezus en de opstanding’.
Athene is het hartje van de Griekse cultuur. Deze cultuur
stempelt onze westerse cultuur tot op de dag van vandaag.
In deze stad komt een kleine man met een groots evangelie.
Hij wandelt door geplaveide straten en langs imposante
gebouwen. Hij snuift de cultuur. Hij merkt aan de hoeveelheid tempels, afgodsbeelden en altaren hoe religieus de
Atheners zijn. Tegelijk proeft hij hun worsteling. Hij ziet
dit met name in één altaar. Het altaar voor ‘de onbekende
god’. Kennelijk is er de onzekerheid dat al hun godsdienst
onvoldoende is.

gaan. Om ‘Jezus en de opstanding’ vandaag te verkondigen
is het goed om onze cultuur te kennen. Tegelijk is het veel
belangrijker dat we ‘Jezus en de opstanding’ Zelf kennen. Dit
kunnen wij alleen maar leren door het geïnspireerde Woord.
Een ander gevaar is dat we onze eigen cultuur tot maatstaf
nemen om vervolgens de Schrift ‘anders’ te gaan lezen. Dit
zou dan nodig zijn, omdat wij in een andere cultuur leven
dan in de tijd van de Bijbel. De cultuurgebonden elementen
zouden uit de Bijbel geschrapt moeten worden. Men stelt
dat de Schrift ontdaan moet worden van de toenmalige culturele elementen, zoals visie op de ambten, op seksualiteit
en op schepping. Kennis van de cultuur is dan niet alleen
nodig om de boodschap in onze tijd te vertolken, maar zelfs
om de boodschap te veranderen of te actualiseren.

Dit altaar biedt Paulus aanleiding om in die Griekse cultuur
te spreken over ‘Jezus en de opstanding’. Paulus draagt het
evangelie de Griekse cultuur in en hij gebruikt daarvoor
twee aanknopingspunten: Het altaar voor ‘de onbekende
God’ en ook de dichtkunst van de Grieken. De Griekse
dichter Aratus schreef dat wij ‘uit Hem voortkomen’ (Hand.
17:28). Paulus’ prediking gaat overigens niet óver de Griekse
cultuur, maar hij wil het Evangelie binnenbrengen ín de
Griekse cultuur.

We lezen in Handelingen 17 níet dat Paulus heeft gesproken over het spreken van God in de Griekse cultuur. Wél
lezen we dat Paulus aanknopingspunten vindt in die cultuur
om ‘Jezus en de opstanding’ te verkondigen. Dat is echter
nog wat anders dan de cultuur als een spreken van God
te bestempelen. Wel is helder dat Paulus zich niet allereerst openlijk keert tegen de Griekse cultuur, maar aansluit bij deze cultuur en haar vervolgens confronteert met
het Woord.

Dit nummer van Zicht op de kerk dat voor u ligt, heeft als
thema ‘het spreken van de Heere door het Woord en de cultuur’. We kunnen onszelf bezig houden met ‘Gods spreken
door de cultuur’. Op zichzelf hoeft het niet verkeerd te zijn
daar eens over na te denken. Het is zelfs nuttig om iets van
onze cultuur te kennen om het evangelie van ‘Jezus en de
opstanding’ vandaag de dag te verkondigen. Tegelijk kleeft er
een gevaar aan. Namelijk wanneer we ons zozeer richten op
Gods spreken door de cultuur dat we aan het Woord voorbij

Hoewel Paulus bij de Griekse cultuur aansloot, hield hij
niet op om ‘Jezus en de opstanding’ te verkondigen. Voor de
meeste Atheners was en bleef hij ‘een klapper’ die ‘vreemde
goden’ verkondigde. Laten we ook maar ‘vreemd’ blijven
in onze cultuur. Op die wijze zijn we gehoorzaam aan het
Woord en het meest vruchtbaar. Laten we ook niet schromen om aansluiting te zoeken om de boodschap te vertolken. Laten we uitzien dat ook vandaag de verkondiging van
‘Jezus en de opstanding’ tot zegen zal zijn.
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Diaconaat rond verslavingszorg

Verslavingszorg
(slot)

J. van de Kamp en G.R. van Leeuwen

Genade voor zondaren
In gesprekken met een verslaafd
gemeentelid wordt u geroepen om te
getuigen van de verlossing en heling
die bij God vandaan mogelijk is. Zijn
genade is genoeg voor het ‘doden’ van
de wortels van verslaving die we in het
vorige artikel hebben besproken:
1. Begeerte: de Heere kan ons er door
Zijn Woord en Geest aan ontdekken dat wij altijd meer willen, maar
dat onze honger en dorst naar geluk
niet vervuld wordt.
2. Leegte: Hij kan laten zien dat we
Hem missen en daardoor alles
missen. Deze begeerte en leegte
kan God wegnemen en daarvoor
in de plaats overvloed schenken
(Joh. 10:10).
3. Schaamte: de Heere kan eerlijk
maken, zodat we onze zonden gaan
belijden, aan Hem, maar ook aan
anderen. Die zijn overtredingen
4

bedekt, zal niet voorspoedig zijn;
maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen (Spr. 28:13).
Schaamte kan er ook toe leiden dat
iemand zichzelf niet aanvaardt en
zich schaamt voor anderen. Om
zichzelf te aanvaarden is ten diepste
Gods genade nodig.
4. Godsbeeld: God zoekt het verlorene. Wat een wonder dat Hij zondaren eerlijk maakt, tot een ware
schuldbelijdenis brengt en hen
toont dat Hij de goede Herder is,
Die het verlorene opzoekt!
5. Gebondenheid: Christus kan vrijmaken: Indien dan de Zoon u zal
vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn (Joh. 8:36).
6. Vervreemding van andere mensen:
genade maakt eerlijk. Als het goed
is, leggen we de schuld niet bij een
ander, maar onderzoeken we onszelf en geven we toe als we fouten
hebben gemaakt.

In de gesprekken met de verslaafde
dient u te wijzen op zijn nood en
schuld, maar ook op een genadig God.
Uiteraard kan niet elk aspect in elk
gesprek aan de orde komen; u dient
te peilen wat op welk moment nodig
is. In dit alles is het belangrijk dat u
naast uw gemeentelid staat en hem
aanvaardt.

is alleen om het nijlpaard heen plaats.
Het gezinsleven moet echter weer
normaal gaan functioneren. Dit is
een lang proces waarbij hulpverlening
onmisbaar is. Wel kunt u een helpende
hand bieden in het leren ontdekken
dat er een nijlpaard in huis is en stap
voor stap aanmoedigen om weer een
normale gezinssituatie te creëren.

De omgeving van een
verslaafde

Hierboven zijn we ingegaan op de situatie dat u zelf in gesprek komt met een
gemeentelid dat te maken heeft met
verslaving. Het is echter ook mogelijk
dat ouders van een verslaafde jongere
contact met u opnemen. Welk advies
moet u deze ouders geven? Uiteraard maakt het uit in welke fase van
verslaving hun zoon of dochter zich
bevindt. Welke fase dat ook is, ouders
moeten aan de ene kant altijd open en
betrokken zijn richting hun kind. Ze
moeten laten merken dat ze hem niet
afwijzen vanwege verslaving, hoewel
ze het gebruik van de middelen wel
afwijzen. Aan de andere kant moeten
ze wel duidelijke grenzen stellen en
hierover afspraken maken. Zo ontstaat er een veilige sfeer voor het
kind, maar krijgt hij ook leiding.
Heel belangrijk is ook om zelf
een goed voorbeeld te zijn
als het gaat om bijvoorbeeld roken, drinken en
smartphone-gebruik.

Als de verslaafde deel uitmaakt van
een gezin, dient u ook oog te hebben
voor de andere gezinsleden. Het feit
dat een van de gezinsleden verslaafd is,
functioneert namelijk als een ‘nijlpaard
in huis’: het beheerst de ruimte, het
gedrag en de sfeer. Voor de gezinsleden

Professionele hulp
We zijn met name ingegaan op het
verlenen van pastorale zorg. Verslaving
kan echter ook andere noden met
zich meebrengen, zoals op financieel
gebied. In dat geval kan de diaconie, samen met andere instanties,
ondersteuning bieden door samen te
kijken naar oplossingsrichtingen. Het
is dan wel van belang dat de wil aanwezig is om de verslaving te boven te
komen. Meestal zal professionele zorg
nodig zijn.
Laten we, ten slotte, ook proberen
verslaving te voorkomen, door te investeren in onze (familie)relaties. Voorkom
ledigheid!

Literatuur:
Zie voor een overzicht van instanties
voor hulpverlening:
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/uploads/
Diaconie/Publicaties/Overzicht_diaconale_
organisaties_-_versie_2.0.pdf
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Arco Architecten
biedt u onbeperkte
mogelijkheden.
“Zij weten onze persoonlijke wensen om te zetten
in mooie praktische oplossingen.
Arco heeft ons unieke droomhuis gecreëerd.

WWW.ARCOARCHITECTEN.NL,ONBEPERKT

Project nieuwbouw woning Harmelen

0348-561607
Zorg
rond
levenseinde

never
move
alone!

Het Joodse volk is voor ons
niet zomaar een volk. Israël
helpen is een:
Gebedszaak
Hartezaak
Erezaak
Noodzaak

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

Het ziekenhuis heeft het leven
hoog in het vaandel staan. Daar
thuiszorg voor mensen in de
laatste levensfase te wensen
overlaat ziet het ziekenhuis
zich gesteld voor een bijna
onmogelijke opdracht: de
structurele toename van
palliatieve zorg in het ziekenhuis
naar de toekomst zeker te stellen.
Laat deze zorg rond het
levenseinde ook onze zorg zijn.
Namens de talloze patiënten die
profeteren van uw ongelofelijke
betrokkenheid vragen wij u
vrijmoedig ook in 2020 dit
belangrijke project te steunen.

Putten (0341) 49 11 47

hazelegerverhuisservice.nl
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Help ons daarom Israël
helpen in het Shaare
Zedek Ziekenhuis te
Jeruzalem

PALLIATIEVE ZORG
IN HET SHAARE ZEDEK
ZIEKENHUIS

DONEER ONLINE: WWW.SHAAREZEDEK.NL

Zicht op diaconaat

Bezoek zendingsveld
in coronatijd
H. Smits, lid generale diaconale commissie (GDC)

Op reis
Het was al een half jaar van tevoren
gepland: het jaarlijkse bezoek van de
generale diaconale commissie (GDC)
aan de Reformed Presbyterian Church
(RPC) in Malawi. Een belangrijke
reis deze keer omdat er heel wat op
de agenda stond. Deze reis moest wel
doorgaan, dachten we. Want hoe kun
je anders het resultaat van de verschillende projecten samen bekijken en
bespreken en afstemmen hoe op basis
daarvan weer verder te gaan? Mocht er
al twijfel zijn of we al dan niet zouden
reizen, de realiteit haalde ons in: er
vlogen eenvoudigweg geen vliegtuigen
meer. Dus wat nu?

Video vergaderen
In het verleden hadden we met enige
regelmaat door middel van Skype met
de broeders in Malawi gesproken.
Vaak genoeg om ons te realiseren
welke beperkingen het heeft om op die
manier met elkaar te communiceren.
Feitelijke informatie kan op die manier

prima gedeeld worden, maar een relatie
opbouwen en onderhouden is al lastiger. Laat staan het delen van toch heel
essentiële zaken in zo’n samenwerking
als enthousiasme, vertrouwen en geestelijke eenheid. Maar er was geen alternatief, we moesten verder. In plaats
van gedurende een week intensief met
elkaar op te trekken en onszelf onder te
dompelen in de Malawiaanse cultuur,
hadden we op een gegeven moment
bijna wekelijks videovergaderingen om
de toch wel ingewikkelde problematiek
te bespreken.

Corona in Malawi
De gesprekken gaven ons ook de gelegenheid om een indruk te krijgen van
hoe de tijd van corona ervaren wordt in
een land als Malawi. Het gevoelen van
de predikanten met wie we spraken
was dat het allemaal erg meeviel. Er
waren niet veel ziekte- en sterfgevallen.
De lockdown, die werd aangekondigd,
kwam niet echt uit de verf. De mensen
gingen naar hun werk, kerkdiensten

gingen door, net als de campagne voor
de presidentsverkiezingen. Anderhalve
meter afstand was niet echt bekend,
getuige de drie predikanten die strak
naast elkaar voor de camera zaten. Pas
in juli was merkbaar dat de situatie
ernstiger werd en daarmee de richtlijnen strenger werden.

Herbouw projecten
In 2019 is in Malawi een aantal projecten gestart om de kerk te ondersteunen
bij de gevolgen van de watersnood.
Een eerste project was er op gericht
om huizen te herbouwen en in een
tweede project kwamen de kerken aan
bod. Normaal zouden we deze projecten bezocht hebben om ook met de
begunstigden te kunnen spreken. Nu
was daar vanzelfsprekend geen sprake
van en moesten we via rapportages een
indruk krijgen van het resultaat. Het
is best lastig om vanuit Afrika goede
7
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SPORKE N
SPORKEN

VAN STAVEREN
begrafenisverzorging

Overal te ontbieden, dag en nacht bereikbaar

0172 23 33 38

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

NAT U
UTRUST
NA
U REEN
STEEN

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

Met uw opdracht helpt
u mensen op weg naar
een nieuw leven!

Telefoon 078 - 6111 333
contact@dehoopdrukkerij.nl
www.dehoopdrukkerij.nl

Onderdeel van

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING
15-07-19 16:07

Adv_Sporken_42x60-Correctie.indd 1




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

Geef (wees)kinderen in
Malawi een
toekomst!

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.

Eenmalig doneren
Periodiek doneren

Steun onze
basisscholen
Voor slechts € 10,00
krijgt een weeskind
een maand lang kwalitatief en reformatorisch basisonderwijs.

€ 10,eenmalig
per weeskind

Doel:
€ 55.000,28%

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

Help kleuters
te overleven
Help kleuters te overleven met een bord
pap en maak
dagelijks (Bijbels)
onderwijs mogelijk!

€ 10,-

Doel: 2000
kinderen

per maand
voor vijf
kinderen

2%

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

Meer informatie en doneren?

www.timotheos.nl

Direct doneren: NL57 RABO 0161 4855 02
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www.steenrotskatwijk.nl

denken dat het diaconaat binnen de
RPC-gemeenten beter gestalte kan
krijgen dan thans het geval is. Hoewel
de mensen zelf niet veel hebben om
te delen kan gedacht worden aan
ondersteuning van kwetsbare mensen
door hulp in natura en door middel
van arbeid. In Nederland en Malawi
is enthousiasme voor dit idee, maar de
praktische uitwerking is nog lastig.

Wordt vervolgd!

rapportages te krijgen. Ondanks dat
hebben we de indruk dat de projecten
geslaagd zijn en tot zegen zijn voor
velen in Malawi.

Voedselhulp
Mede door de watersnood is het afgelopen groeiseizoen, waarin de oogst op
het veld staat maar nog niet geconsumeerd kan worden, een tijd van honger
geweest. Door middel van een tweetal
uitdelingen is getracht die nood te lenigen. Gelukkig is de oogst nu redelijk
geweest, ook al zijn er plaatsen waar er
te weinig of teveel neerslag is gevallen.
We hebben afgesproken dat we gaan
uitdelen aan mensen, die wonen in de
gebieden waar de oogst mislukt is en
aan kwetsbare mensen zoals weduwen.

Reden om ook voor het komende jaar
weer met onze partner Art of Charity in
zee te gaan voor een landbouwproject.

Diaconaal coördinator
Een belangrijk bespreekpunt met de
RPC was de aanstelling van een diaconaal coördinator. GDC en de RPC

We zien er naar uit dat er weer een
reis kan plaatsvinden. Het video vergaderen geeft de kans om grondig de
verschillende onderwerpen door te
nemen. Door elkaar in levende lijve te
ontmoeten kun je echter sneller meters
maken en creëer je ook momentum.
Vooralsnog is echter volslagen onduidelijk wanneer het internationaal reizen
weer kan worden hervat. ‘De mens
heeft schikkingen des harten, maar het
antwoord der tong is van den HEERE’
(Spreuken 16:1).

Landbouwhulp
Als het nodig is delen we voedsel
uit, maar veel liever nog helpen we
mensen zelf hun voedsel te verbouwen. Al een aantal jaren steunen we
een landbouwproject voor de boeren
in het werkgebied van de RPC. Om
de zin en de resultaten van dit project
te beoordelen wilden we zo graag in
maart reizen, omdat de oogst dan bijna
gereed is. Het is een mooi moment
om met de boeren te bespreken wat
ze goed vinden gaan en wat beter kan.
Opnieuw krijgen we die informatie nu
vooral via rapportages. De predikanten
vertelden ons dat er veel enthousiasme
is over het project en dat dit echt de
weg is die we verder moeten volgen.
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Zicht op opleiding en vorming

Het Woord van God
en onze cultuur
dr. P. de Vries

E

en christen wordt geroepen
om juist uit te komen voor
dat deel van de waarheid dat
in zijn tijd weerstand oproept.
Twee aspecten van de Bijbelse boodschap die veel weerstand oproepen in
onze maatschappij, zijn het Schriftgetuigenis over seksualiteit en de eeuwige
bestemming van de mens.
Vanuit de overtuiging dat de Bijbel de
stem van de levende God is en niet
puur een primair geloofsdocument uit
het verleden, mogen we naar antwoorden zoeken op onze vragen. Hierbij
gaat het bijvoorbeeld om de vragen:
Wie is God? Hoe krijgen wij vrede met
Hem? Wat vraagt God van ons? Er
zijn vragen die altijd weer terugkeren.
Daarnaast kent elke tijd haar eigen
vragen. In dit verband is de uitspraak
van Groen van Prinsterer veelzeggend
dat de belijdenis waartoe men wordt
geroepen, telkens met de aard van tijden
waarin men leeft, in verband staat.
Wie werkelijk belijdt, aldus Groen van
Prinsterer, komt uit voor dat deel van de
waarheid dat weerstand oproept en kan
lijden tot vervolging.
Juist als het gaat om getuigenis over
seksualiteit en de eeuwige bestemming
van de mens, botst wat de Bijbel zegt
met de tijdgeest. We zien vooral hier
dat de kerken door de tijdgeest worden
geïnfecteerd. Als de Heere het niet verhoedt, geldt dat ook ons. We ademen
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namelijk elke dag de lucht van de
tijdgeest in. Alleen een nauwe omgang
met God kan ons ervoor bewaren dat
wij door de tijdgeest worden beïnvloed.
In onze samenleving wordt de gedachte
breed gedragen dat onze lichamelijke
gevoelens hét uitgangspunt zijn voor
onze identiteit. In de uitleving daarvan
moeten wij ons niet laten belemmeren.
Ons eigen geluk en plezier mag centraal staan.
Ook in kerkelijke kring zijn zeker bij
jonge mensen seksuele contacten
buiten het huwelijk heel gewoon. In
verkeringstijd wordt vooruitgegrepen
op het huwelijk. Dat kan gebeuren ook
als meisjes zich heel eerbaar kleden,
maar als dat laatste niet het geval is –
en dat is helaas ook in kerkelijke kring
vaak meer regel dan uitzondering – dan
wordt daarmee al heel duidelijk een
signaal afgegeven hoe men ten aanzien
van deze dingen in het leven staat.
Echtscheiding komt steeds meer voor.
Het feit dat een man meent niet meer
van zijn vrouw te kunnen houden of
omgekeerd, wordt helaas ook door vele
christenen als een legitieme reden tot
echtscheiding ervaren. Niet trouw aan
God, aan Zijn gebod en aan elkaar is
het uitgangspunt, maar het al dan niet
aanwezig zijn van romantische gevoelens van liefde.
Een open zenuw in onze samenleving
is de zienswijze op homoseksualiteit.

Vrijwel algemeen aanvaard is de
gedachte dat als homoseksuele gevoelens helemaal met iemands persoon
verweven zijn, het zeer onterecht is om
het leven naar die gevoelens te verbieden. Binnen de kerken horen we dan:
‘God heeft deze mensen toch met deze
gevoelens geschapen?’ De Bijbel leert
dit anders. Niet onze huidige situatie
en menselijke gevoelens zijn daar het
uitgangpunt, maar het goede beeld van
God waarnaar God ons schiep. Dat
beeld van God hebben wij allemaal
verloren. Zondige gevoelens zijn een
gevolg van de zondeval. Voorbeelden
van zondige gevoelens zijn bijvoorbeeld
overspelige gevoelens en homoseksuele
gevoelens. Beide passen niet bij het
goede beeld van God.
Het kan ook zijn dat wordt aangegeven
dat het leven naar het getuigenis van
Gods Woord ook hier de meest heilzame weg is. De meest heilzame weg is
echter nog iets anders als de enige weg.
Men gaat ruimte maken voor een verlegenheidsoplossing in een noodsituatie.
Deze benadering wint ook in de gereformeerde gezindte terrein. Hoererij,
overspel en actieve homoseksuele
gedragingen maken deel uit van een
levenswandel die onverenigbaar is met
het binnengaan in Gods Koninkrijk.
Al mogen dan maatschappelijk duurzame homoseksuele relaties te verkiezen zijn boven promiscuïteit, dan nog

blijft staan dat het niet strookt met
het Bijbels getuigenis. Wanneer wij
hiervoor voorzichtige bewoordingen als
‘minder heilzaam’ gebruiken, kan de
indruk gewekt worden dat homoseksuele relaties ook in het licht van de
eeuwigheid een passende noodoplossing kunnen zijn. Bijbels gezien is hier
echter geen grond voor. Het dragen van
Christus’ beeld en het navolgen van
Hem zijn niet de meest heilzame weg,
maar de enige weg. Wanneer iemand
hierin de Schrift niet zonder reserve
volgt, is hij voor ons geen betrouwbare gids op reis naar onze eeuwige
bestemming. Daarvoor staat er te veel
op het spel. Hierbij wil ik benadrukken
dat niet alleen ongerechtigheid ons
buiten het Koninkrijk van God houdt,
maar ook eigen
eigengerechtigheid.
gerechtigheid. Wij zijn
allemaal zondaren die heel persoonlijk
moeten leren dat wij de eeuwige straf
hebben verdiend. Dan zijn degenen die
worstelen met homoseksuele gevoelens
geen grotere zondaren dan degenen
die andere gevoelens bij zich waarnemen die niet bij het goede beeld van
God passen. Zaak is dat wij met elkaar
oog hebben voor het bredere geheel
van worstelingen en noden waarmee
medechristenen te maken kunnen
hebben en elkaar aansporen om niet
af te wijken van de levende God en
Zijn dienst
De Bijbel spreekt heel concreet over
een levend geloof en de kenmerken
ervan. Een christen leunt op Christus
als de enige Zaligmaker voor een schuldig zondaar en leeft voor Hem. Wie
die kenmerken niet bezit, zal straks het
nieuwe Jeruzalem niet kunnen binnengaan. De boodschap van de toekomende toorn behoort bij de kern van
het Bijbelse getuigenis, zeker in haar
Nieuwtestamentische vorm. Los daarvan verliest het kruis van Christus zijn
betekenis. Immers, als de toekomende
toorn geen ontzagwekkende realiteit

is, hoeven wij er ook niet van verlost
te worden.
Binnen kerken wordt de realiteit van
de toekomende toorn steeds vaker
ontkend of heeft deze zaak vaak niet
de plaats in de prediking die zij zou
moeten hebben. Sinds Vaticanum is
binnen Rome de visie breed verbreid
dat ieder mens een potentiële christen
is. In ons eigen land zei bisschop De
Korte dat wij het niet voor onmogelijk
behoeven te houden dat de hel leeg
blijft. Binnen het protestantisme heeft
de theologie van Karl Barth bijgedragen
aan relativering van de boodschap van
de eeuwige straf. Hij sluit verloren
gaan niet uit maar spreekt erover als
een onmogelijke mogelijkheid. Volgens
hem mogen we over de mens alleen
vanuit Christus spreken. Dit betekent
dat onbewust iedereen een relatie met
Christus heeft. Binnen de gereformeerde gezindte wint de theologie van
Barth en zijn geestverwanten veld.
Hoe noodzakelijk is dat heel concreet
over een levend en welbewust geloof
wordt gesproken. Een geloof dat vruchten voorbrengt. De twee wegen moeten
concreet aan de orde worden gesteld.
Wie de smalle weg bewandelt, weet
dat hij de brede verliet. Dat gaat niet
buiten ons bewustzijn om. Navolgenswaardig voor predikanten is de prediking van J.C. Ryle. Volgens hem geeft
menig predikant die op zich erkent
dat er een eeuwige rampzaligheid is,
zijn hoorders de indruk dat wie er ook
gevaar loopt, het zijn hoorders niet
geldt. Dit, omdat zij bijvoorbeeld zeer
kerkelijk betrokken zijn. Predikanten
die zo preken, dragen eraan bij dat hun
hoorders de eeuwigheid buiten God
zullen doorbrengen.
Wie zijn oor te luisteren legt en ook
allerlei publicaties leest, bemerkt dat
meer dan eens de ernst van de rampzaligheid wordt gerelativeerd. Teksten die

hierover in de Bijbel staan, zouden wij
enkel als waarschuwing moeten lezen.
Wellicht zal voor meerderen de hel
niet anders zijn dan een soort comatoestand. Er wordt in het midden gelaten
of iedereen die Christus niet kent en
liefheeft, verloren gaat. We horen en
lezen dat wij vooral moeten beseffen
dat een God Die liefde is, het oordeel
zal vellen. Dat hiermee heel concrete
Schriftgegevens naar de achtergrond
worden geschoven of miskend, behoeft
geen betoog.
Over de realiteit van de eeuwige rampzaligheid en het feit dat wij die allen
verdiend hebben, mag in de prediking
niet worden gezwegen. Echter, een
dominee kan en mag dit nooit doen
zonder een diepe bewogenheid met
het lot van zijn hoorders. Anders doet
hij meer kwaad dan goed. Andrew
Bonar bezocht eens zijn vriend Robert
Murray M’Cheyne en vertelde hem
dat hij gepreekt had over de woorden
uit Psalm 9:18: ‘De goddelozen zullen
terugkeren naar de hel toe, alle God
vergetende heidenen.’ Veelzeggend was
de reactie van M’Cheyne: ‘Ik mag toch
vertrouwen dat je hoorders tranen in je
ogen hebben gezien.’
Laten wij al onze gedachten gevangen laten nemen tot gehoorzaamheid
aan de Heere en aan Zijn Woord.
We moeten niet denken dat wijzelf
immuun zijn voor de tijdgeest. Ook
hier geldt: ‘Zo dan, die meent te staan,
zie toe dat hij niet valle’ (1 Kor. 10:12).
Wie de Schrift leest zoals zij zich aandient, kan niet anders dan beamen en
belijden dat de Heere Jezus niet alleen
de Zijnen kent, maar ook door de
Zijnen gekend wordt. Wie Hem kent,
draagt ook Zijn beeld. Die is wedergeboren tot een levende hoop. Op de
noodzaak van wedergeboorte is geen
uitzondering in noodsituaties. Gods
Woord houdt stand in eeuwigheid.
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Zicht op Israël

Het Woord,
de cultuur en Israël
Ds. D.J. Diepenbroek, Rouveen

De Heere spreekt door Zijn Woord. Het is een
belijdenis waar Jood en christen ‘amen’ op zeggen.
De Heere heeft Zich geopenbaard in Zijn Woord.
Hij spreekt door Zijn Woord. Het Woord is de viva
vox Dei (de stem van de levende God). Als wij willen
weten wat de Heere zegt, moeten wij naar Zijn
Woord luisteren.

12

J

ood en christen delen de overtuiging dat God spreekt in Zijn
Woord. Zij delen echter niet het
antwoord op de vraag wat God in
Zijn Woord spreekt. Als een Jood en
een christen zich samen buigen over
een gedeelte uit het Oude Testament
kan het zijn dat de Jood zich afvraagt
hoe de christen Jezus erin tegenkomt
en de christen zich afvraagt hoe de
Jood Jezus er niet in tegenkomt. De
christen zal dan wijzen naar het deksel
dat op hun hart ligt als zij de Schrift
lezen. Het zijn woorden die nooit hooggevoelend maar vrezend uitgesproken
mogen worden (Rom. 11:20). Hoe
gaan wij om met het Woord? Verstaan
wij wel wat wij lezen? Wij kijken in dit
artikel in twee spiegels: de spiegel van
de orthodoxe Joden en de spiegel van
de Messiasbelijdende Joden.

De spiegel van de
orthodoxe Joden
Het kan ons pijn doen in ons hart
als wij een orthodoxe Jood zien lezen
uit de Tenach of zien bidden bij de
Klaagmuur. Ze verstaan niet wat ze
lezen, want er ligt een deksel op hun
hart. Zij ijveren voor God, maar niet
met verstand. Het is een pijn die zich
niet verdraagt met zelfingenomenheid
of hoogmoed. Als wij op zo’n manier
naar hen kijken, moeten wij nog eens
goed kijken. We zien dan grote ernst
en diepe eerbied. Stempelt dat ons
lezen van de Schrift? Kenmerkt dat
ons bidden tot God? Kan het zijn dat
zij een ijver tot God zonder verstand
hebben maar dat van ons niet eens
gezegd kan worden dat wij ijveren voor
God? Ik herinner mij nog goed van
mijn bezoeken aan Israël dat mij steeds
weer opviel dat elke vrije minuut (in
het park, wachtend op de bus) gebruikt
werd om het Woord te lezen. Steekt
ons grijpen naar onze mobiel in het
openbaar vervoer, in de wachtkamer bij
de apotheek of op straat daar niet heel
schril bij af?

De spiegel van de
Messiasbelijdende Joden
Het gaat in dit themanummer over het
spreken van de Heere door het Woord
en de cultuur. Wij krijgen snel een

ongemakkelijk gevoel bij de woordcombinatie ‘Woord en cultuur’. We denken
dan meteen aan veranderende visies
op homoseksualiteit en de vrouw in
het ambt in andere kerken. We vergeten echter dat de cultuur ook ons
beïnvloedt. Als het in de preek over
duurzaamheid gaat, kunnen we zo’n
preek afdoen als links, horizontaal of
oppervlakkig. We zijn dan klaar met het
onderwijs dat wij ontvingen en kunnen
op de oude voet (met dito voetafdruk)
doorleven. Klagen de profeten – die
vaak heel concreet de zonden van het
volk aanwezen – ons dan niet aan?
Ik denk bij het woord ‘cultuur’ niet
alleen aan de cultuur om ons heen,
maar ook om de leescultuur van het
Woord waarin wij opgegroeid zijn.
Wij zijn vertrouwd met het schema
van Handelingen: Jeruzalem, Judea,
Samaria en de einden van de aarde.
Jeruzalem en Israël verdwijnen bij deze

beweging al snel uit beeld en dat lijkt
aan te sluiten op het slot van Handelingen. Paulus is in Rome, de Joden
twisten en het Woord wordt verkondigd onder de heidenen. Jeruzalem
is voorbij. Rome heeft de toekomst.
Ik las onlangs een boek van de Messiasbelijdende Jood Mark Kinzer. Hij
wijst erop dat er in Handelingen een
ander patroon zichtbaar wordt: niet
van Jeruzalem naar Rome maar een
heen-en-weergaande beweging tussen
de zendingsgemeenten en Jeruzalem.
Het slot van Handelingen wil ons niet
duidelijk maken dat Jeruzalem verleden
tijd is en de Joden afgedaan hebben.
Hij laat ons niets anders zien dan het
einde van de gelijkenis van de verloren
zoon: de oudste zoon staat buiten en
wij weten niet of en wanneer hij binnengekomen is. Er is verwachting voor
Israël, omdat de God van Israël een
God van Zijn Woord is.
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Zicht op de vrouwenbond

Jeruzalem en
Davids grote Zoon
A. Rijken-Ubak

Heilig Grafkerk

Voorstelling tempel
De Heere Jezus wordt geboren in Bethlehem, maar als Hij veertig dagen oud
is, brengen Zijn ouders Hem voor de
eerste keer in de tempel te Jeruzalem.
Daar wordt Hij aan de Vader voorgesteld. Simeon, een rechtvaardig en godvrezend man, is er ook. Hij heeft een
Goddelijke openbaring gekregen dat hij
niet zal sterven voordat hij de Heere
Jezus heeft gezien. Nu komt hij in de
tempel en neemt het Kindeken Jezus in
zijn armen. Hij looft God en zegt: ‘Nu
laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan
in vrede, naar Uw woord.’ Ook is er
Anna, een profetes en een weduwe van

Tempel van Herodes
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ongeveer vierentachtig jaar, die God
dag en nacht dient. Ook zij gelooft dat
Hij de verwachte Messias is en spreekt
van Hem ‘tot allen die de verlossing in
Jeruzalem verwachtten’.

Eerste Pascha
Meir Ben Dov, een vooraanstaand
Israëlische archeoloog schat dat, ten
tijde van de Heere Jezus, Jeruzalem
ruim 150.000 inwoners heeft en dat er
jaarlijks zo’n 100.000 Joodse pelgrims
naar Jeruzalem komen om de belangrijkste feesten bij te wonen.
De ouders van de Heere Jezus reizen
ook elk jaar met Pascha naar Jeruzalem, naar het bevel van God. De Heere
Jezus Zelf viert op twaalfjarige leeftijd
het Pascha in Jeruzalem. Ook dan is de
stad overvol vanwege de vele pelgrims.
Op de terugweg zijn Jozef en Zijn
moeder Hem kwijt. Uiteindelijk vinden
ze Hem terug in de tempel, te midden
van leraren die ontzet zijn door Zijn
verstand en antwoorden.

Bethesda

Wonderen
De Heere Jezus heeft in later jaren
in Jeruzalem ook wonderen verricht:
Een bekende geschiedenis is die van
de verlamde man in Bethesda. In
1871 worden tijdens opgravingen de
originele overblijfselen van Bethesda,
uit de tijd van de Heere Jezus, ontdekt.
Een ander wonder gebeurt kort voor
Zijn intocht in Jeruzalem. Op de zuidoostelijke helling van de Olijfberg ligt

het Arabische dorp El Azariya. Dat
is het vroegere Bethanië. Hier wekt
de Heere Jezus Lázarus, de broer van
Maria en Martha, op uit de dood.
Jezus zegt: ‘Ik ben de Opstanding
en het Leven; die in Mij gelooft, zal
leven, al ware hij ook gestorven.’ Vanaf
dat moment besluit het Sanhedrin
Hem, vanwege Zijn aanhang onder de
menigte, te doden.

De kerk van het
Onze Vader
Op deze plaats leert de Heere Jezus
Zelf het allervolmaaktste gebed aan
Zijn discipelen. Keizer Constantijn de
Grote laat in 326 de oorspronkelijke
kerk op de Olijfberg bouwen, onder
supervisie van zijn moeder Helena.
Binnen en buiten de kerk staat op grote
geglazuurde tegels, in meer dan zestig
talen, het ‘Onze Vader’ uitgeschreven.

Dominus Flevit:
Jezus weende
Op maandag, zes dagen voor het
Pascha, staat de Heere Jezus op de top

van de Olijfberg. Hij heeft Jeruzalem
en zijn inwoners lief en als Hij de stad
ziet liggen, weent Hij over haar en
voorzegt haar ondergang. ‘Jeruzalem,
Jeruzalem, gij die de profeten doodt,
en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe
menigmaal heb Ik uw kinderen willen
bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen
haar kiekens bijeenvergadert onder de
vleugelen, en gijlieden hebt niet gewild’
(Matth.23:37).
Op deze plaats staat nu de Dominus
Flevitkerk. De kerk zélf en de kruiken
op de vier hoeken hebben de vorm
van een traan. In de kerk is een prachtig raam. Door het raam zie je hoe
eenmaal de Heere Jezus Jeruzalem
zag liggen.

Die komt in den Naam des Heeren!
Hosanna in de hoogste hemelen!’
(Matth.21:9). Bovenstaande herdenken
we met Palmzondag.

Dominus Flevit

Hosanna
Daarna trekt de Heere Jezus, zittend
op een ezel, met Zijn discipelen Jeruzalem binnen. De inwoners begroeten
Hem met gejuich. Ze zwaaien met
palmtakken en roepen: ‘Hosanna
den Zone Davids! Gezegend is Hij

Dominus Flevit: Zicht over Jeruzalem

De kerk van het Onze Vader
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Van de
redactie
A. Rijken-Ubak

I

n deze ZODK opnieuw een bijdrage
over Jeruzalem.

De vorige keer ging het over Jeruzalem als de stad van David. Nu over Jeruzalem als de stad van de Heere Jezus,
Davids grote Zoon. Hij is geboren in
Bethlehem, maar in Jeruzalem zijn veel
plaatsen die ons herinneren aan Zijn
omwandeling op aarde.
In deze stad Davids wordt de Heere
Jezus voorgesteld in de tempel en loopt
Hij rond met Zijn discipelen. Ook verricht Hij hier diverse wonderen. Hij
weent ook over Jeruzalem. Het is de
plaats waar Hij geleden heeft, gestorven
en begraven is, maar waar Hij ook weer
opgestaan is en ten hemel gevaren.
Dat alles maakt Jeruzalem tot een heel
bijzondere plaats. De plaats waar het
oordeel aan de Heere Jezus voltrokken
wordt, maar ook de plaats waar voor Zijn
volk de genade verworven is.
Alhoewel we helaas door de coronacrisis
niet bijeen konden komen op de Huishoudelijke Vergadering, is er wel een
bestuursverkiezing per e-mail geweest.
Vanaf deze plaats wil ik u hartelijk dankzeggen voor het vertrouwen. Ik hoop
met de hulp van de Heere, en samen
met de andere bestuursleden, het werk
voort te mogen zetten.

Gelijkenissen
Dinsdag drijft de Heere Jezus alle
verkopers en kopers uit de tempel,
vertelt gelijkenissen en geneest blinden en kreupelen. Ook vervloekt Hij
een onvruchtbare vijgenboom, die
gelijk verdort.

Wee u, farizeeën en
schriftgeleerden
Woensdag is Zijn laatste dag in de
tempel. Door Zijn intocht en alles wat
daarop volgt neemt de haat van de
farizeeën en schriftgeleerden sterk toe.
Ze komen met allerlei strikvragen. Hij
bestraft hen door middel van gelijkenissen om hun uiterlijke, wettische
godsdienst.

Verwoesting tempel
De Heere Jezus heeft het ook over de
tempel en zegt dat er niet één steen
op de andere steen gelaten zal worden.
Hij ziet in gedachten de verwoesting
van Jeruzalem met de Tweede Tempel
al voor Zich. Dat gebeurt ook, namelijk
in 70 n.Chr.

Lijden en sterven
De Heere Jezus heeft verschillende
keren tegen Zijn discipelen gesproken
over Zijn lijden, sterven en opstanding, maar nu noemt Hij ook het tijdstip: ‘Gij weet dat na twee dagen het
Pascha is, en de Zoon des mensen zal

We staan, als de Heere het geeft, voor
een nieuw verenigingsseizoen met een
nieuw Bijbelstudieboekje over David.
Hij zegene onze bijeenkomsten.
Alle data D.V.

Coenaculum
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overgeleverd worden om gekruisigd
te worden (Matth.26:2). Volgens de
Kanttekeningen is het Pascha ingesteld
ter gedachtenis van de verlossing uit
Egypte en de laatste tiende plaag toen
de slaande engel alle eerstgeborenen
van de Egyptenaars doodde en de
huizen van de Israëlieten voorbijging
waar het bloed van het paaslam aan
de posten gestreken was. Het paaslam
is een teken en beeld van Christus en
Zijn offerande. De Israëlieten mochten
destijds in geloof vertrouwen op het
bloed aan de deurposten, zo mag Gods
volk in geloof vertrouwen op het bloed
van Christus.

Samenzwering
Diezelfde woensdagavond komen de
overpriesters, de schriftgeleerden en
de ouderlingen van het volk bijeen in
de zaal van de hogepriester Kájafas. Ze
overleggen hoe ze Hem met listigheid
kunnen vangen en doden zonder dat er
oproer ontstaat.

Coenaculum
Dat is de Zaal van het Laatste Avondmaal (Witte Donderdag). In deze
bovenzaal op de berg Sion viert de
Heere Jezus het laatste Pascha met
Zijn discipelen. Hier stelt de Heere
Jezus het Heilig Avondmaal in en
draagt Zijn discipelen op om dat tot

Gethsémané: paarse bougainvilles

Zijn gedachtenis te doen totdat Hij
wederkomt.

Kidrondal
Na het vertrek van Judas gaat de
Heere Jezus met elf discipelen door
het Kidrondal naar de Olijfberg, waar
ze meestal de nacht doorbrengen.
Als David moet vluchten voor zijn
zoon Absalom, dan gaat hij wenende
door het Kidrondal naar de Olijfberg.
Eeuwen later gaat Davids grote Zoon,
de Heere Jezus, diezelfde weg. Beide
keren is er sprake van verraad.

Gethsémané
Ze gaan naar de Hof van Gethsémané,
met zijn eeuwenoude, grillig gevormde
olijfbomen, die aan de voet van de
Olijfberg ligt. Vanuit het Kidrondal zie
je de paarse kleur van de bloeiende
bougainvilles in de Hof al (rond juni).
Paars, de kleur van het lijden...

‘Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat
dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan;
doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij
wilt’ (Matth.26:39). ‘En in zwaren
strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En
Zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen’
(Luk.22:44). Hij worstelt hier alleen
terwijl Zijn discipelen slapen.

‘t Is middernacht, maar hoe Hij lijdt,
Zijn jong’ren slapen bij die strijd;
en derven, afgemat in rouw,
de aanblik op des Meesters trouw.

We denken aan het bekende lied uit
1822 van W.B. Tappan:

‘t Is middernacht, en ‘t Vaderhart
sterkt en verstaat de Man van smart,
Die ‘t enig lijden, dat Hij torst,
ten eind doorstrijdt als Levensvorst.

‘t Is middernacht en in de hof,
buigt, tot de dood bedroefd, in ‘t stof
de Levensvorst; in Zijn gebeên
doorworstelt Hij Zijn strijd alleen.

‘t Is middernacht, maar Jezus waakt,
en ‘t zielelijden, dat Hij smaakt,
bant uit Zijn hart de bede niet:
‹Mijn Vader, dat Uw wil geschied›.

Rots van de Doodsangst
De Heere Jezus valt op deze plaats in
Gethsémané, in de nacht voor Zijn
kruisdood, op Zijn aangezicht, biddend:
Kidrondal

Gethsémané: olijfbomen

17

zien... De krijgsknechten zetten Hem
spottend een kroon van doornen op en
doen Hem een purperen mantel om,
omdat Hij gezegd heeft dat Hij Koning
is. Buitengekomen zegt Pilatus: ‘Ecce
Homo’ wat ‘Zie, de Mens’ betekent en
later ‘Zie, uw Koning’. Een paar dagen
terug was het: Hosanna, maar nu is
beide keren het antwoord: ‘Kruis Hem,
kruis Hem.’ Zo snel kunnen mensen
van mening veranderen... Uiteindelijk
geeft Pilatus Hem aan de Joden over,
opdat Hij gekruist zal worden. Pilatus
wast daarna, naar een Joods gebruik,
zijn handen in onschuld...

Rots van de Doodsangst

Kerk van Alle Naties
Bovenop deze ‘Rots van de Doodsangst’
staat nu de Kerk van Alle Naties. Zogenoemd omdat de bouw van de kerk
door meerdere landen is betaald. De
kerk heeft twaalf koepels, symbool van
de twaalf apostelen. In de kerk is de
Rots, omringd door een smeedijzeren
doornenkroon, te zien.

Grot van het Verraad
Gethsémané betekent: oliepers. Daar
is ook, volgens de overlevering, de ‘Grot
van het Verraad’. Door een tralieraam
zijn de gangen van de olie in de grond
nog te zien.
Men meent dat de grot de plaats
is waar Judas komt met een bende
krijgsknechten en dienaars van de
hogepriesters en farizeeën. Door het
geven van een kus wijst hij de Heere
Jezus aan. De leden van de Joodse
Raad nemen Hem, met behulp van
Romeinse soldaten, gevangen en brengen Hem terug naar de berg Sion, naar

oud-hogepriester Annas en vervolgens
naar de Joodse Raad, het Sanhedrin
met Kajafas aan het hoofd. Tot zover is
het een Joodse zaak.

Lithostrótos
Pas op Goede Vrijdag komen de
Romeinse machthebbers in beeld. Dan
gaat de Heere Jezus naar stadhouder
Pontius Pilatus, waar de overpriesters
en de dienaars Hem als een oproerling
proberen voor te stellen. Vervolgens
gaat Hij naar koning Herodes en dan
komt Hij weer terug bij Pilatus op
de rechtszitting in Lithostrótos, in
het Hebreeuws Gabbatha. Dat is volgens de Kanttekeningen: ‘een hoge en
verheven plaats, in welke de Romeinse
stadhouders recht deden, en vanwaar
zij het volk aanspraken’.

Kruis Hem
Hier, in Lithostrótos, laat Pilatus de
Heere Jezus geselen. De stenen vloer
waar de soldaten hun straatspel in
de stenen gekerfd hebben, is nog te

Volgens een legende uit de middeleeuwen heeft Helena, de moeder
van keizer Constantijn, de trap die
de Heere Jezus heeft beklommen,
rond 326 naar Rome laten brengen.
Er komen veel pelgrims op deze zogenaamde ‘Pilatustrap’ af. Ze beklimmen
op hun knieën de trap, terwijl ze op
elke trede het ‘Onze Vader’ opzeggen.
Ook Luther doet dat als monnik om
vergeving van zonden voor zijn grootvader van vaders kant, Heine Luder, te
verkrijgen.

Golgotha
Op Goede Vrijdag kruisigen ze de
Heere Jezus buiten de stad, op Golgotha’s heuveltop. Hier klinken Zijn
laatste woorden: ‘Het is volbracht!’ en
‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn
geest.’ Zie ook het Hogepriesterlijk
gebed: ‘Ik heb U verheerlijkt op de
aarde; Ik heb voleindigd het werk dat
Gij Mij gegeven hebt om te doen.’
Zelf onschuldig, volbracht voor een
schuldig volk, wat Hem, in een weg
van geloof en bekering, mag leren
kennen. Zo heeft de Heere al de ongerechtigheid van Zijn volk op Hem doen
aanlopen, opdat zij in Zijn striemen
genezing zullen vinden. Het gedicht
van Revius zegt:
‘t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die
U kruisten... Ik ben ‘t, o Heer, ik ben
‘t die U dit heb gedaan... Want dit is al
geschied, helaas! om mijne zonden.
In Hebreeën 13 lezen we dat de offerdieren buiten de legerplaats en later

Kerk van alle Naties
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Grot van het Verraad

Lithostrótos

buiten Jeruzalem verbrand werden. En
daarom lijdt de Heere Jezus, opdat Hij
door Zijn eigen bloed het volk zal heiligen, ook buiten de poort. En dan volgt
de oproep tot ons: ‘Zo laat ons dan tot
Hem uitgaan buiten de legerplaats,
Zijn smaadheid dragende. Want wij
hebben hier geen blijvende stad, maar
wij zoeken de toekomende.’ Dat is, volgens de Kanttekeningen, de stad met
vaste fundamenten en een die eeuwig
is in de hemel.
De Heere Jezus wordt begraven in de
Hof van Jozef van Arimathéa.

Heilig Grafkerk
Inmiddels ligt het graf, door uitbreiding
van de stad, midden in Jeruzalem. Volgens een van de overleveringen is dit
de plaats waar de Heere Jezus gekruisigd, gestorven en ook weer opgestaan
is. Er is namelijk elders nog een
tuingraf, maar vrij algemeen wordt aangenomen dat dit de plaats is. Boven het
graf staat nu de Heilig Grafkerk. De
oorspronkelijke kerk wordt gebouwd
tussen 326 en 335 in opdracht van
keizer Constantijn de Grote, op verzoek van zijn moeder Helena. De kerk
trekt uit de hele wereld een constante
stroom van bezoekers.

Stille Zaterdag
Op deze dag ligt de Heere Jezus in
het graf en rusten de discipelen naar
het gebod.

Pasen
Maar, na die Stille Zaterdag komt na
alle droevige berichten, op zondagmorgen het blijde bericht: ‘De Heere

Lithostrótos

is waarlijk opgestaan!’ Dat gedenken
we met Pasen. Na de opstanding van
de Heere Jezus krijgen de discipelen de opdracht om het Evangelie
te verbreiden.

Via Dolorosa
Na de dood van de Heere Jezus
komen, tot in onze dagen toe, vele pelgrims naar Jeruzalem. Ze volgen daar
Zijn voetsporen. Met name het graf en
de Via Dolorosa trekken veel bezoekers. Deze ‘Lijdensweg’ loopt, vanaf
het Ecce Homoklooster, dwars door de
kronkelende straatjes in de Oude Stad,
naar de Heilig Grafkerk. Talloze pelgrims lopen deze vermoedelijke route
en geregeld loopt er aan het hoofd van

Begin Via Dolorosa: Ecce Homoboog
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Het graf van de Heere Jezus

tongen als van vuur, en het zat op een
iegelijk van hen’ (Hand.2:3). De discipelen zullen vele talen spreken en de
Heilige Geest zal de harten van vele
hoorders beroeren. De opdracht die al
voor de Hemelvaart gegeven is, gaat nu
in vervulling: ‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in
den Naam des Vaders en des Zoons
en des Heiligen Geestes; lerende hen
onderhouden alles wat Ik u geboden
heb’ (Matth.28:19).

Wederkomst
een groep een man, die een houten
kruis draagt. Zo volgen ze de weg die
eenmaal Jezus ging. Wel was ten tijde
van de Heere Jezus de indeling van de
stad anders en het straatniveau enkele
meters lager. Jeruzalem is namelijk
verschillende keren verwoest en weer
opgebouwd. Hoe indrukwekkend ook
om deze lijdensgang te volgen, belangrijk is echter om de woorden van de
Heere Jezus geestelijk te verstaan: ‘Zo
wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis
op en volge Mij.’
Wat het graf betreft, geldt toen en nu
het Bijbels Woord: ‘Hij is hier niet;

want Hij is opgestaan!’ Hij heeft de
dood overwonnen en Hij leeft, opdat
eenieder die in Hem gelooft, ook zal
leven en het eeuwige leven zal beërven.

Hemelvaart
Op Hemelvaartsdag gaat Davids grote
Zoon naar de Olijfberg. Hij heeft alles
op aarde volbracht en wordt plotseling
opgenomen door Zijn Vader. Zijn discipelen zien Hem naar de hemel varen,
met Zijn handen zegenend uitgespreid.

Pinksteren
Op de morgen van Pinksteren daalt de
Heilige Geest op de discipelen neer.
‘En van hen werden gezien verdeelde

Mededelingen

Agenda
1 oktober

Lunteren: 12e Bondsdag
Thema: David in de Psalmen
Spreker 's morgens: ds. P. Verhaar
Onderwerp: Onderwijs in de Psalmen
Spreker 's middags: ds. D.J. Diepenbroek
Onderwerp: Troost uit de Psalmen

19 november

Elspeet:
Regioavond Noord-Veluwe

Kopij voor het volgende blad kunt u voor 16 oktober 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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Wij geloven met de Apostolische
geloofsbelijdenis dat de Heere Jezus
in de hemel is en dat Hij daar zit aan
de rechterhand van Zijn Vader, totdat
Hij eenmaal terug zal komen om te
oordelen de levenden en de doden.
Wanneer en waar dat zal zijn, weten we
niet. Daar hoeven we ons ook niet in te
verdiepen. Voor ons geldt: ‘Daarom, zijt
ook gij bereid; want in welke ure gij het
niet meent, zal de Zoon des mensen
komen’ (Matth.24:44). Dat dan de
gekruisigde en opgestane Christus ons
deel zou mogen zijn. Dan zullen we
inwoners zijn van dat nieuwe Jeruzalem, waar Christus alles is en in allen.

Bijbelstudieboekje
seizoen 2020-2021
Ons nieuwe Bijbelstudieboekje
voor het komend seizoen
2020-2021 gaat over het leven van
David. Het is geschreven door verschillende (emeritus) predikanten,
op alfabetische volgorde, uit de Hersteld Hervormde Kerk.
U kunt het boekje bestellen bij:
a.rijken-ubak@
solcon.nl |
Tel. (0418) 723034
De prijs is € 4,- en
voor niet-leden
Het leven van
€ 5,- Beide bedraDavid
gen zijn inclusief
verzendkosten.
Bijbelstudies door predikanten

Hersteld Hervormde Kerk

van de

Uitgegeven door de

Hersteld Hervormde Vrouwenbond

Van de bestuurstafel
N. Schalkoort-Zijderveld

Dauwdruppeltjes
'Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij
is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en
hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen
God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.'
Deze tekst uit Jesaja 55:6-7 komt tot ons als een oproep en een bevel. Wie
zoeken de Heere? Gods Woord zegt: er is niemand die God zoekt, niet tot één
toe. Hoe moet dat dan? Wanneer gaat een mens zoeken? Als we iets kwijt zijn
gaan we zoeken, maar soms zijn we iets kwijt en missen het niet of denken:
dat komt wel weer een keer voor de dag, het heeft geen haast. Maar als de
Heere ons laat zien wie we zijn in onze verlorenheid, en we worden er aan
ontdekt dat we God kwijt zijn, dan wordt er een droefheid geboren, dan wordt
het nood in ons leven. Dan gaan we zoeken, onophoudelijk, omdat we Hem
niet meer kunnen missen.
Door de prediking van Gods Woord komt Hij nabij, en laat Hij Zich vinden.
Dan komt er omkeer, en wederkeer naar Hem. In het paradijs zijn wij het
beeld van God kwijtgeraakt. Wij waren naar Zijn evenbeeld geschapen, dat
beeld moet hersteld worden. Zij die door de nood gedreven, zich tot Hem om
hulp begeven, vinden Zijn gunst oneindig groot. Dan vervolgt de tekst: 'De
goddeloze verlate zijn weg'. Zijn wij dat? Een goddeloze? We gaan naar de
kerk en we lezen in de Bijbel. De Heere zegt het: een goddeloze, zonder God
in deze wereld. Als we daar aan ontdekt worden, wordt de nood onhoudbaar.
Dan gaan we écht zoeken, omdat we Hem niet meer kunnen missen. Dan
gaat ons leven veranderen, dan kunnen we niet meer verder leven zoals we
dat altijd gedaan hebben. Dan gaan we zien dat we vol ongerechtigheden
zitten, in woorden, werken en gedachten. Daarom roept de tekst ons op, om
onze ongerechtige gedachten te verlaten. Heel ons denken en bestaan moet
veranderen. En hij bekere zich tot de Heere.
Kunnen wij ons bekeren? Nee, maar dat wil God nu door Zijn Heilige Geest
in ons hart werken. Dan gaat de last van de zonde drukken en daar moeten
we van verlost worden. Daar is Christus nu voor naar deze aarde gekomen, om
de zonden van Zijn volk op Zich te nemen. Hebt u Christus al nodig gekregen
in uw leven? Werd de last u te zwaar? Hij is de enige Weg waardoor wij zalig
kunnen worden. Hij zegt het: Ik ben de Weg. Ik ben de Deur, waardoor een
mens kan binnengaan. Alleen door het volbrachte werk van het Lam Gods,
Dat de zonde der wereld wegneemt.

D

oor het coronavirus gaan
alle dingen anders dan we
gewend waren. Gelukkig
mogen we, met inachtneming van
de maatregelen, weer naar de kerk.
Wat een zegen! Daarbij kunnen we
digitaal meeluisteren/kijken met de
kerkdiensten. Maar het is een noodoplossing. Ook de Bondsdag kan
digitaal meebeleefd worden. Hoe
alles precies zal gaan, is nu nog
niet te zeggen, maar de verenigingen krijgen daarover nog een brief.
Het thema voor de Bondsdag is
‘David in de Psalmen’. De sprekers
zijn ds. P. Verhaar uit Zuilichem en
ds. D.J. Diepenbroek uit Rouveen.
Op onze Bondsdag wordt het project ‘Kinderwerk in Suriname’
ofﬁcieel afgesloten. Ook dit gaat
anders dan we gewend zijn. Ook
voor de zendingswerkers in Suriname, maar we hopen en bidden dat
het belangrijke evangelisatiewerk
onder de kinderen en de andere
werkzaamheden, in de toekomst
weer voortgang mogen hebben.
Vanwege de coronabeperkingen zijn
ds. Van der Bas en zijn vrouw niet
met verlof gegaan, maar in Malawi
gebleven. De heer Ju en zijn vrouw
zijn in augustus teruggekomen
naar Nederland. Voor hen wordt
momenteel naar opvolging gezocht.
Wat betreft Suriname is de familie
Meuleman vanwege de coronacrisis
begin april in plaats van eind april
teruggekomen. Kinderwerkster
Marijke van der Plaat verblijft op
het moment van schrijven nog in
Nederland maar hoopt, wanneer
dit mogelijk is, weer terug te keren
naar Suriname.
Het Bijbelstudieboekje over het
leven van David kunt u bestellen.
Wij wensen u, ondanks alle beperkingen, een gezegend vergaderseizoen toe.
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Steun het
Bijbelwerk in
Tel Aviv

In Tel Aviv komt wekelijks een groep
studenten bijeen om samen de Bijbel
te bestuderen. Helpt u deze
Bijbelstudies mogelijk te maken?
Wij zijn afhankelijk van uw gift
o.v.v. Bijbelwerk
NL91 RABO 0395 219 582

E
www.shgzorg.nl
Heeft u
binnenkort
kraamzorg
nodig?
Wij staan
voor u
klaar!
Wilt u informatie over
SHG of aanmelden
voor kraamzorg?
Bezoek onze website
www.shgzorg.nl

Of bel 0187 - 48 91 73

‘Specialist in
vloertegels,
wandtegels en
PVC vloeren’
Energieweg 8c | 4231 DJ Meerkerk | 0183 - 35 42 25
info@kroonvloereninsteen.nl | kroonvloereninsteen.nl
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Zicht op de mannenbond

Van de bestuurstafel
K. van den Herik | secretaris

‘Gelijk het gras
is ons kortstondig
leven…’
Memento Mori
Als bestuur en leden van de Mannenbond hebben wij met droefheid kennisgenomen van het overlijden van onze voorzitter ds. J.C. den Toom op
donderdag 25 juni jl. op de leeftijd van 73 jaar. Ds. Den Toom is niet meer.
Na een periode van ernstige ziekte is hij in zijn aardse woning te Oldebroek
overleden. Korte tijd daarvoor heeft hij afscheid mogen nemen van zijn
vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Voor eenieder van hen
had hij een persoonlijk woord, waarin de kortstondigheid en de ernst van dit
leven doorklonk.
Vanaf het prilste begin in 2011 heeft hij, met de hem kenmerkende gedrevenheid, zich ingezet voor onze Mannenbond. Het hoogtepunt in het verenigingsjaar waren voor hem de Landelijke Toogdagen te Lunteren, waarnaar
hij kon uitzien en waarbij alles tot in de puntjes geregeld diende te zijn. Met
bewogenheid kon hij spreken over het ene nodige dat gekend moet worden
om getroost te leven en zalig te sterven en de noodzaak van het bestuderen
van Gods Woord op de plaatselijke verenigingsavonden.
Met dankbaarheid voor alles wat de overledene voor de Mannenbond gedaan
heeft, blijft hij in onze herinnering achter. We zullen hem missen op de
bestuursvergaderingen en op de Landelijke Toogdagen in het najaar. Een
trouwe voorganger is de kerk ontvallen. Wij hopen dat de betrokkenheid
van hem bij Gods Woord en Zijn dienst voortgeplant wordt van geslacht tot
geslacht tot de eer des Heeren en tot opbouw van Zijn gemeente in Nederland en op de ganse aarde.
Wat troost geeft u de opstanding des vleses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven
van stonden aan tot Christus, haar Hoofd, zal opgenomen worden, maar dat ook
dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn
ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.

D

it jaar is het leven wereldwijd en ook in Nederland
ingrijpend veranderd. De
uitbraak van het coronavirus
heeft verstrekkende gevolgen. In
de eerste plaats voor mensen die
ziek zijn geworden, een geliefde of
naaste aan de gevolgen daarvan
hebben verloren en lichamelijke,
psychische klachten of intense
eenzaamheid daaraan hebben overgehouden. Ook denken we aan
hen die hun dagelijkse werkzaamheden of bedrijvigheid hebben verloren, of deze dreigen te verliezen
door de economische crisis.
Bovendien heeft de uitbraak van
het coronavirus grote gevolgen
voor het kerkelijk leven en het
verenigingsleven. Iedere zondag
worden we eraan herinnerd dat
het van geslacht tot geslacht
gebruikelijk opgaan naar het
soms eeuwenoude Godshuis
anders is dan ooit tevoren. Ook
op het verenigingsleven heeft het
coronavirus grote impact: het
abrupt afbreken van het achterliggende verenigingsjaar, de onzekerheid over het opstarten van het
nieuwe seizoen etcetra. Wij maken
allerlei plannen, jaarkalenders,
maar het is niet aan ons of dat ook
daadwerkelijk allemaal gebeurt;
de mens wikt maar God beschikt.
Op basis van onze huidige kennis
en inzichten en doordrongen van
het besef dat alles in Gods hand
ligt, hebben we als bestuur van
de Mannenbond gesproken over
het houden van onze landelijke
Toogdag op zaterdag 24 oktober
2020 te Kesteren. Gezien alle
onzekerheden hebben we gemeend
het besluit daarover in onze septembervergadering te nemen.
We zullen ook besluiten dienen
te nemen over de reglementaire
verplichtingen waaraan we als
Mannenbond moeten voldoen.
Voor al onze voornemens geldt:
Deo Volente.
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Onzekerheid
K. van den Herik | secretaris

De mens van deze tijd wordt gekenmerkt door een
diepe innerlijke onzekerheid. Die onzekerheid vinden
we niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk. En
dat is eigenlijk het ergste, want juist de kerk dient
te zijn een ‘pilaar en vastigheid der waarheid’. Door
de impact van het coronavirus zijn ´ogenschijnlijke´
zekerheden, onzeker geworden.
Wijlen ds. A. Vroegindeweij schreef
hierover eens: ‘Het zal meer dan ooit
nodig zijn dat we ook als kerk wederkeren tot de Heere en Zijn Woord.
Niet de twijfel, niet de onzekerheid,
niet allerlei alternatieve opvattingen
[economische, maatschappelijke
beschouwingen etc.] kunnen de wereld
van vandaag helpen. Alleen het vaste
evangelie van Gods genade in de Heere
24

Jezus Christus kan ons de weg wijzen.
En daarbij hebben we de belofte ontvangen dat de Heilige Geest, Die op
het Pinksterfeest is uitgestort, ons
in alle waarheid zal leiden. Dat is de
goede weg, wanneer we leren vragen
of we door Woord en Geest mogen
worden geleid. Dan kunnen we ook
iets betekenen voor een ander, voor
onze naaste in en buiten de kerk.’

De impact van het coronavirus verdient een persoonlijke doordenking,
een bezinning over de diepste waarden
van ons leven; het wezenlijke van ons
aardse bestaan. Het is de moeite waard
deze vragen op uw verenigingsavonden
als mannenbroeders te doordenken, als
deze ons gegeven worden.

Zicht Op Zending
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ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

H et is st i l
i n de jun g l e

Verscheurd tussen
twee continenten

Project Suriname
Uitgezonden werkers:
• S.M. van der Plaat
(kinderwerkster)
Post Suriname:
Postbus 1459,
Paramaribo, Suriname

Project Malawi
Uitgezonden werkers:
• Fam. C.J.P. van der Bas
(zendingspredikant)
Post Malawi:
P.O. Box 626, Zomba,
Malawi (Central-Africa)
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Marijke van der Plaat

Corona en zending
Afstand houden, op afstand zijn en afstand voelen. Herkenbaar?
Opeens weten we in coronatijd allemaal wat het inhoudt.
Ingewikkeld, vindt u niet? Deze drie dingen zijn ook herkenbaar
in het dagelijks leven van een zendingswerker.
Die herkenbaarheid is er bij een
zendingswerker niet vanwege
een ernstige ziekte, maar
vanwege het werk dat je mag
doen voorbij de grenzen van je
eigen land. Leven in twee
werelden tegelijk valt dan niet
mee en daarom vraagt het van
jou als zendingswerker soms
dat je afstand houdt. Dat je de
keuze maakt om te wortelen in
het land waar je bent. Nee, je
bent dan niet op afstand van
geliefden vanwege de veiligheid
– om geen ziektes over te
brengen of je houdt je niet aan
de anderhalve meter afstand
vanwege de regels die gemaakt

zijn – maar je bent op afstand
omdat eenvoudigweg je werk
over de grenzen is.
En inderdaad… als je op afstand
bent van geliefden, dan voel je
dat! Want de afstand neemt de
verbondenheid aan elkaar niet
weg. Zendingswerkers zijn ook
mensen! Herkenbaar toch, in
deze coronatijd? Wat was het in
deze tijd moeilijk en ingrijpend
voor sommigen om geliefden
wekenlang niet te kunnen
ontmoeten, niet aan een ziekof zelfs sterfbed te kunnen en
mogen zitten! Wat voelden
mensen zich verscheurd worden
en wat trof het hen soms diep…
Zi ch t

o p

Ook die verscheurdheid
herkennen zendingswerkers als
in het thuisland blijde of
verdrietige dingen gebeuren
waar ze niet lijfelijk bij kunnen
zijn. Maar ook in deze coronatijd ervaren zendingswerkers
dat – toen ze taken moesten
neerleggen omdat de regelgeving het niet meer toeliet of
als de keuze werd gemaakt om
het werkgebied voor een
periode te verlaten. Wat voel je
je dan verscheurd en wat kan
dat je diep treffen!
Hiermee heeft u direct al een
inkijkje in mijn hart. Wat voel ik
me vaak verscheurd worden
tussen twee continenten, waar
mensen leven die ik zo lief heb!
Wat voel ik me vaak verscheurd
worden tussen begrip en
emotie, tussen geduld en
ongeduld. Wat is het leven op
het zendingsveld vaak een strijd
tussen hoop en moedeloosheid,
Zen d in g

-

Ja a rg a n g
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tussen geloof en ongeloof. En
wat voel ik me vaak kwetsbaar,
onkundig, klein en eenzaam te
midden van alles wat er zich
aan mij opdringt, van binnen en
van buiten. Misschien herkent u
wel wat van deze worstelingen
tijdens deze coronatijd. Die
worstelingen en gevoelens zijn
er bij mij wel… maar niet altijd!
Niet zo lang geleden had ik via
internet een ontmoeting met
ruim driehonderd christenen
van over de hele wereld.
Allemaal hebben ze een taak in
het zendingswerk (gehad). Er
was, naast een aantal korte
toespraken, ook tijd om elkaar
in groepen te spreken en met
elkaar te bidden. We herkenden
de verscheurdheid, worstelingen,
vragen, strijd, het zoeken naar
nieuwe wegen, enz. En toch,
wat werd het even heel tastbaar
voor mij in deze ontmoeting!
Velen van hen spraken een
andere moedertaal, maar de
taal van het Vaderland was
dezelfde! Gods werk gaat door,
want Zijn huis zal zeker vol
worden! Niets kan dat ooit
stoppen! Ja, wat een
bemoediging om met elkaar te
beseffen dat God trouw is! In
alles klinkt door dat onze wandel in de hemel mag (moet) zijn,
waaruit wij onze Zaligmaker
verwachten! Halleluja,
Maranatha!

Wat heb ik het al vaak gemerkt
in mijn eigen leven. Het zijn
niet de antwoorden op vragen
die mij weer nieuwe hoop,
moed of kracht geven. Het is
niet dat ik in twee continenten
tegelijk kan gaan leven om de
verscheurdheid op te lossen.
Maar het zijn die momenten,
dat ik alles mag overgeven aan
mijn hemelse Vader! Hij is
trouw, Hij staat in voor Zijn
werk en Hij weet ook wat goed

is voor mij en iedereen om mij
heen. Dat vraagt om de verrekijker van het geloof aan je
ogen te zetten en te geloven dat
alle dingen meewerken ten
goede voor degenen die God
liefhebben!
En soms zit ik dan weer op de
bank in mijn kamer, beschaamd,
met gevouwen handen. “Heere,
wat is mijn hart vaak opstandig,
weerbarstig en kleingelovig.
Help mij om hoger te zien, ook
als ik het niet begrijp, het niet
in de vingers heb en wegen
tegen mij ingaan! Leer mij om
meer gericht te zijn op U dan op
de omstandigheden en vorm
mij door alles heen meer en
meer naar Uw beeld!”
Ik hoop dat u dit alles ook
herkent, of het nu coronatijd is
of niet en of u nu wel of geen
zendingswerk doet! Want, de
Hemelse Pottenbakker vormt
ons door vreugde, moeite en
verdriet. Maar Zijn handen zijn
daarin altijd om ons heen! Als
we daarvan diep doordrongen
zijn, kunnen we achter donkere
wolken het hemelse Licht
ontdekken!
n
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I N z I C H t 

Erik en Margriet Ju

Een nieuw thuis

Uitgang en
ingang
Vier jaar geleden, rond deze tijd – het is begin juli als ik dit
schrijf – werd wel zo’n beetje duidelijk dat we waarschijnlijk
voor bepaalde tijd naar Malawi zouden vertrekken.
Ondanks dat we graag iets voor anderen wilden betekenen,
was het idee dat we Nederland achter ons zouden laten en
voor tenminste drie jaren in Malawi zouden gaan wonen een
vreemde gedachte.
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Begin van de reis
Dat wij samen ooit naar het
buitenland zouden vertrekken, was
echt nooit bij ons opgekomen.
Totdat we het verlangen kregen om
weer eens terug te gaan naar Afrika.
Zo’n vier jaren daarvoor waren we
namelijk in Kenia op vakantie
geweest. Dat was niet zomaar een
vakantie, maar we hebben er rondgelopen en bezoeken afgelegd, terwijl
we ondertussen bezig waren met ons
kinderwenstraject.
Onze zoektocht zette zich voort,
terwijl Afrika ons niet ‘losliet’. En
achteraf bezien zijn er meer
ontwikkelingen in ons leven geweest
waarvan we later inzagen dat de
HEERE daar wel eens een bedoeling
mee gehad zou kunnen hebben.
En toen onder andere ‘Afrika’ en ons
kinderwenstraject ter sprake kwamen
met ds. en mevrouw Van Wijk eind
mei 2016, werden we attent gemaakt
op de vrijwilligersvacature voor de
ZHHK in Malawi. We hadden welgeteld drie dagen om er over na te
denken voor de termijn van de
vacature zou sluiten. En daarna is het
snel gegaan.

Malawi is ons thUis!
We zijn ons héél snel thuis gaan
voelen in Malawi. De fijne contacten
met ds. en mevrouw Van der Bas, de
constructieve samenwerking met de
RPC en anderen, het goede contact
met andere expats, de vele contacten
op en via de school waar Margriet
werkt. We voelen ons hier niet alleen
thuis, we zijn hier thuis! Malawi is ons
thuis! We hebben echt ervaren wat in
Psalm 121 staat: De HEERE zal uw
uitgang en uw ingang bewaren. We
hebben ontdekt dat je je thuisland
niet nodig hebt om je ergens thuis te
voelen. De kern van je leven reist als
het ware overal me je mee en die
ontdekking hebben we als een grote
zegen ervaren. Waar onze woonplek
in de toekomst ook zal zijn, het kan
opnieuw een thuis zijn.
En nu moeten we alweer afscheid
gaan nemen. Daar zien we als een
berg tegenop. We hebben veel
vrienden hier, expats en Malawiaanse
vrienden. Het voelt te snel. Met ons
hoofd weten we dat het goed is, maar
in ons hart voelt het niet zo.
nederland wordt ons thUis?
We voelen ons gezegend dat we
allebei werk in het vooruitzicht
Zi ch t

hebben in Nederland. Dat heeft ons
enorm geholpen in Malawi, te werken
en jezelf proberen nuttig te maken.
We hopen dat het in Nederland ook
weer zo zal zijn.
We keren terug naar Nederland,
maar niet terug naar ons thuis. Ons
thuis is op dit moment nog in Malawi.
Men zegt weleens dat repatriëring
moeilijker is. Misschien valt het mee.
Maar Malawi zit diep in ons hart. ‘You
will never be completely at home
again, because part of your heart will
always be elsewhere. That is the price
you pay for the richness of loving and
knowing people in more than one
place.’ (Miriam Adeney)* We zullen
het nooit vergeten, de mensen, de
natuur, de ervaringen, de zegeningen.
We vertrouwen: ‘De HEERE zal uw
uitgang en uw ingang bewaren, van
nu aan tot in der eeuwigheid.’ Het is
niet voor niets een pelgrimslied. Hij
heeft ons die trouw laten zien in het
verleden en zal dat ook weer doen in
de toekomst!
n
* Je zult nooit meer helemaal thuis zijn, omdat
een deel van je hart altijd ergens anders zal
zijn. Dat is de prijs die je betaalt voor de
rijkdom van het liefhebben en kennen van
mensen op meer dan één plek.
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V I S I E

Ds. M. van Reenen

Zendingsliefde: een les uit
noord-ierland
‘Geachte zendingsvrienden’. Heel wat keren hoorde ik
bij zendingsdagen die aanspraak. En ik vroeg me dan
af: ben ik dat, zijn wij dat? We kunnen eenzendingsdag bezoeken, maar hebben we ook hart voor de
zending? Ik maak me wel eens zorgen over het
antwoord. Hoe weinig zendingspredikantenkennen
we als Hersteld Hervormde Kerk. En wie van onze
gemeenteleden is bereid alles op te geven en ontberingen te lijden voor de zaak van Gods Koninkrijk?
In Oldebroek is een oude evangelische geloofsgemeenschap, Luctor et Emergo. Leerstellig zijn ze
weinig omlijnd, maar op het terrein van zending
stellen ze ons beschaamd. Vanuit deze ene
gemeente zijn in de loop van de decennia tientallen zendelingen uitgezonden. Kan het ook samengaan: een reformatorische geloofsovertuiging én
echte zendingsijver? Die combinatie trof ik afgelopen winter aan bij mijn bezoek aan Noord-Ierland,
in de Free Presbyterian Church of Ulster (FPCU).
Dit is een klein gereformeerd kerkverband, met
60 gemeenten en ruim 10.000 leden. Toch zijn er
momenteel vanuit dit kerkverband niet minder
dan 33 zendingswerkers ergens op de wereld
werkzaam. En dat terwijl ook de kleinste gemeenten vaak een fulltime predikant onderhouden.
Hoe kan dit?
Ik geloof dat meespeelt, dat de gemeenten voor
een groot deel ontstaan zijn vanuit evangelisatieactiviteiten, vooral in de jaren ’60. Zulke evangelisatieactiviteiten heeft men al die jaren door
gehandhaafd. De meeste predikanten preken - in
de ‘normale’ situatie - behalve wekelijks in de
kerk ook minimaal eens per maand in een openluchtsamenkomst. Dit houdt het besef levend,
dat de rijkdom van het Evangelie niet bedoeld is
om voor onszelf te reserveren. Dat gebeurt ook
door iets anders: heel wat kerken hebben óf op
een bord bij de straat óf op de voorgevel een
Bijbeltekst staan. In Crossgar, de gemeente die ik
bezocht, kan iedere voorbijganger lezen: ‘Zie het
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Lam Gods!’ En als je dan ‘toevallig’ de kerk ook
binnenkomt, dan word je vanaf de muur boven
de preekstoel opnieuw geconfronteerd: ‘Prepare
ye to meet the Lord’ (Amos 4:12).
Bewogenheid
Diegene die verlangt om zijn naaste in eigen omgeving te bereiken met de boodschap van redding in
Christus, die kan niet anders dan verlangen dat ook
elders op de wereld dit geluid gehoord wordt.
Zending en evangelisatie lijken wel eens concurrenten. Geld en tijd die besteed worden aan evangelisatie kunnen niet meer besteed worden aan de zending, zou je denken. Ik geloof echter dat deze twee
juist voor elkaar onmisbaar zijn. Een evangeliserende kerk is een zendingskerk, en andersom. Bij beide
gaat het om ijver voor de eer van God en bewogenheid met het heil van de naaste. Het kan bijna niet
missen: hoe minder wij ons in eigen omgeving schamen voor het Evangelie, hoe meer de zendingsliefde
aangewakkerd wordt.
Hier is tegelijk nog iets voor nodig. De FPCU komt
deels zélf voort uit evangelisatiewerk. Veel oudere
gemeenteleden weten nog hoe het hen tot zegen
was dat de kerk niet gezwegen heeft. Wie geraakt
is door het onbevattelijke wonder van genade voor
verlorenen, die gaat dit anderen gunnen. Om bedrijver te zijn van evangelisatiewerk moeten we er ook
een voorwerp van zijn. Persoonlijk, ook bij vernieuwing, weten wat een wonder het is om ‘uit de goot’
opgeraapt te zijn en gereinigd in Christus.
Willen wij echt een zendingskerk zijn? Dan zijn wij
verlegen om het krachtige werk van de Heilige
Geest. Laten wij bidden om zendingswerkers, en
daarvoor hier beginnen: ‘Zend, HEER’, Uw licht en
waarheid neder’. Dat leren we ook van die oude zendingsgemeente, Antiochië (Hand. 13:1-3). Twee van
de vijf predikanten gingen de zending in. Wat ging
hier aan vooraf? Vasten, bidden en God dienen.
Hebben wij onszelf voor Hem over? Zie op Hem, Die
n
Zichzelf voor ons over had…
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Gebedspunten
Het zendingswerk in uw gebed gedenken is van
groot belang. Voor de gemeenten in Nederland is
gebed voor het zendingswerk een belangrijke taak.
Paulus roept immers op om met hen te strijden in
de gebeden (Rom. 15:30). Daar wordt u ook toe
opgeroepen!
Bidt U Mee voor:
- de voortgang van het zendingswerk in deze
verwarrende tijden, zowel in Malawi als in
Suriname.
- Erik en Margriet Ju, die zijn teruggekeerd naar
Nederland en in Nederland hun plek weer zullen
mogen innemen.
- Marijke van der Plaat, dat zij haar werk op het
zendingsveld in Suriname weer mag doen zodra
de omstandigheden veilig genoeg zijn.
- dominee en mevrouw Van der Bas, die vanwege
de omstandigheden hun verlof naar Nederland
hebben uitgesteld.
- de zendingswerkers die door andere organisaties
zijn uitgezonden, maar financieel worden ondersteund via ‘Zending en Samenwerking’ van de
ZHHK; bid dat zij steeds bemoedigd hun werk
mogen doen.
danKt U Mee voor:
- de veilige terugkeer van Erik en Margriet Ju.
- het werk dat Hannekie Coster heeft mogen doen
als onderwijsvrijwilligster in Suriname.

Zendingsd
ag 2020
De zendi

ngsdag met h
et thema ‘Zen
dit jaar online
ding een spie
plaats. Meer in
gel!?’ vindt
formatie volg
www.zhhk.nl.
t via de websi
te:
Hier zal ook de
link komen te
staan waarmee
D.V. 19 septem
u op
ber 2020 de ze
n
dingsdag onlin
volgen.
e zult kunnen

Kijkt u / kijk jij

dit jaar mee in

de spiegel?

Zendingswerkers
Gezien de omstandigheden in Malawi verblijven ds. C.J.P. en zijn vrouw nog
in Malawi. Het verlof wat voornemens was, is uitgesteld en zal later plaatsvinden.
Begin augustus is de familie Ju gerepatrieerd. De terugreis is voorspoedig
verlopen.
Mw. Van der Plaat kan vanwege de coronasituatie in Suriname nog niet
terugkeren naar het zendingsveld. Wij hopen en bidden dat zij spoedig zal
kunnen terugkeren.
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Anneke Kempeneers

het woord voor
wayana’s
Dekanoklieftdoorhetwater.Bovenonsdewarmezonen
krijsendepapagaaien.Aanweerszijdenvanderivier
ondoordringbaarbos.Debootsmanzetdemotorevenafen
stuurtbehendinglangsderotsen.Altijdweerspannend,
eensoula(stroomversnelling).Hierendaareenstrandjemet
spelendekinderenenvrouwendiedewasdoen.
WelkomindejunglevanSuriname.
Welkom in het leven
van de Wayana’s,
wat sinds een jaar
ook mijn leven is.
Deze indianenstam
woont in kleine
dorpjes, ver van de
bewoonde wereld.
Met hun eigen taal,
cultuur en leefgewoonten.
Het kostte mij de
nodige moeite om
me aan het eenvoudige jungle leven
aan te passen. Maar
andersom is aanpassing aan het
stadse leven voor de
Wayana-jeugd die gaat studeren
helemaal een uitdaging!
aanPassen
Dehlia vertelt: “Sinds mijn elfde jaar
studeer ik in Maripasoula, een junglestadje verderop langs de rivier. Ik was
enorm trots dat ik mocht gaan
studeren, andere kinderen van mijn
klas bleven na de basisschool thuis.
Hun ouders hebben het geld niet voor
de middelbare school. Maar het eerste
jaar was echt zo leuk niet. Ik moest
aan zoveel dingen wennen. De hele
dag moet ik op schoenen lopen. Je
moet altijd oppassen voor auto’s. Ik
Sep t em b er
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slaap in een bed i.p.v. in een hangmat.
De leiding van het internaat verstaat
geen Wayana en kookt vreemde
gerechten. Ik miste mijn familie. En
eigenlijk mis ik hen nog steeds. Ik
geniet enorm van de schoolvakanties,
dan ga ik terug naar het dorp.”
Tijdens een van schoolvakanties kom
ik Dehlia weer tegen, nu in haar eigen
dorp. Samen met een aantal volwassen
Wayana’s organiseer ik Bijbelstudies en
andere activiteiten speciaal voor de
jeugd. Ik geniet van haar enthousiasme
bij het volleybaltoernooi, lekker
fanatiek. Ik word blij van haar betrok-
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kenheid bij de Bijbelstudies. ‘Dehlia,
wat zou je ervan vinden om dit ook in
Maripasoula te doen? Bijvoorbeeld in
het weekend als je toch geen school
hebt?’ Ik zie haar gezicht oplichten.
Eindelijk een invulling voor de lege
weekends vol verveling.
JeUgdClUB
Met alle helpers evalueer ik de afgelopen week. ‘Zag je hoe leuk de jongeren het vonden? Dat er steeds meer
kwamen? Merkte je hoe goed ze luisterden naar het Bijbels onderwijs?’
Iedereen knikt. Ik besef dat ik medestanders heb gevonden. We willen
niet dat jongeren hun heil zoeken in
alcohol en drugs. We willen dat zij het
Evangelie horen. Dat stimuleert mij
om verder te gaan: ‘Als jullie de
komende tijd nu jeugdclub gaan
geven in je eigen dorp, dus aan
jongeren die niet studeren. En als ik
de jeugd in Maripasoula opzoek, dan
kunnen we in de
volgende schoolvakantie ervaringen
uitwisselen en van
elkaar leren.’
De zon brandt. De
papagaaien krijsen.
Verder is het stil in
de jungle, onheilspellend stil. School,
kerk en club zijn
geannuleerd.
COVID-19 heeft alles
stilgelegd.
Ik zucht; gaat mijn
plan lukken? Zegt
men ‘ja’ uit beleefdheid of gaan ze het
na deze pandemie
echt proberen? Vraag ik niet teveel
van hen, is er eerst meer training
nodig? De toekomst zal het leren.
Ik hoop dat ik tijdens mijn verlof in
D.V. oktober al iets kan vertellen over
dit werk onder de jeugd in
n
Maripasoula én in de dorpen.
Anneke Kempeneers is voor
stichting Kimon werkzaam in
Suriname. Surf naar
www.zendinginsuriname.
wixsite.com/anneke
voor meer informatie.
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Ds. W.M. Mulder

aangepaste zendingsdag
IndevorigerubriekvanFlitswerddoorde
voorzittervandewerkgroepzendingsdageenkijkje
achterdeschermengegevenoverdeorganisatievan
dezedagenalleswatdaarbijkomtkijken.Devoorbereidingenvoordezendingsdagop19september
2020warentoeninvollegang.Hoesnelkanalles
veranderen.Hetcoronavirustreftdegehelewereld
enookNederlandheefthiervandegevolgen
ondervondenendievindenooknunogplaats.
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UitZending
Grote evenementen zijn nog steeds verboden en dat
trof ook de zendingsdag. In de huidige vorm moest deze
dit jaar worden geannuleerd. De werkgroep heeft met
de commissie zending hierover overleg gehad met de
vraag of er iets alternatiefs georganiseerd kon worden
om toch de aandacht voor het zendingswerk te blijven
vragen.
Dit heeft erin geresulteerd, dat het voornemen er was
om op de geplande datum een uitzending te verzorgen
vanuit een gemeente van de HHK in Nederland. Het
programma was voor een groot gedeelte hetzelfde,
maar de ontmoeting is achterwege gebleven.
invUlling
Op genoemde datum was er vanaf 19.30 uur een
uitzending. De voorzitter van CZ opende de avond en

daarna werden de bijdragen van de beide zendingspredikanten uitgezonden. Ds. Van der Bas kon niet
aanwezig zijn, maar zijn bijdrage was van te voren
opgenomen.
Tussen de meditaties waren er muzikale
intermezzo’s en bijdragen in beeld over het werk op
de beide zendingsvelden. Op deze wijze wilden we
u graag betrekken bij het werk dat mag plaatsvinden
in Suriname en Malawi, opdat u het werk mag
opdragen in uw gebeden en Gods Koninkrijk
kome.
We hopen u volgend jaar weer live te kunnen
ontmoeten op de zendingsdag en dit alles onder het
voorbehoud, dat de apostel Jakobus in zijn brief heeft
gemaakt.
n
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Thema-artikel zending

Cultuur
en zending
J.H. van Doleweerd

M

ensen groeien op in
verschillende culturen. Behoren tot een
bepaalde cultuur betekent bepaalde gedachten hebben,
bepaalde dingen doen, bepaalde
keuzes maken. Een Aziaat is niet een
soort Nederlander met enige andere
gedragingen. Of je Aziaat of Nederlander bent, je bent op een andere wijze
mens. Iedereen die met mensen uit
andere culturen omgaat, weet dat. Cultuurverschillen gaan diep.
Cultuur leer je van vorige generaties,
onder meer door symboliek. In Nederland zitten we in de kerk op banken.
Veel Papoea’s zitten liever op de grond
en Afrikanen op een lage boomstam.
In de reformatorische kerken zingen
christenen hun psalmen op Geneefse
melodie. Latijns-Amerikanen zingen
liever de letterlijke Bijbeltekst begeleid door een gitaar of een ritme-instrument. In onze diensten zitten de
gezinnen bij elkaar. In de samenkomsten in het Oosten zijn er gescheiden
zitplaatsen voor mannen, vrouwen en
kinderen. Geen van deze culturen kan
zeggen de juiste Bijbelse interpretatie
te hebben voor deze keuzes.

Afhankelijk
Uiterlijke gedragingen vallen het meest
op. Als iemand zich anders kleedt of
anders gedraagt, merk je dit sneller op
dan wanneer iemand anders denkt.
Cultuurverschillen in denken zijn
daarom ook veel lastiger te ontdekken. Als een westers christen met een
Papoea spreekt over afhankelijk-zijn
van God, dan komen beiden met verschillende gedachten hierover. Een
voorbeeld kan dit duidelijk maken.
Tijdens een bezoek aan Nederland
reisde een Papoease predikant met een
zendingswerker naar een gemeenteavond. Onderweg kregen ze pech. De
radiatorslang van de auto begaf het.
De Nederlandse christen belde onmiddellijk de ANWB, terwijl de Papoea
begon te bidden. De Nederlander,
gestempeld door zijn cultuur, vond als
eerste belangrijk dat de slang snel zou
worden vervangen. De Papoea vond
het belangrijker God aan te roepen,
omdat hij ervaarde dat de duivel de
gemeenteavond wilde verhinderen. De
culturele manier van denken had op
beiden invloed.

de christenen in Nederland is dat soms
lastig voor te stellen. Zij vinden hun
gewoonten en gebruiken zoals kleding,
liedkeus e.d. soms voorwaardelijk voor
iedere christen in de wereld. Westerse
christenen mogen zichzelf een norm
opleggen, maar het is onjuist om allerlei culturele gebruiken die niet rechtstreeks uit de Bijbel zijn af te leiden,
op te leggen aan christenen uit andere
culturen.

Innerlijk
Zendingswerkers willen vooral dat
de cultuur van mensen waaronder
zij werken, doordrenkt raakt van het
Woord van God. Niet alleen uiterlijk,
maar ook innerlijk. Daarom zullen zij
veel met de Bijbel bezig zijn. Samen
met jonge christenen zoeken zij naar de
leiding van de Heilige Geest en proberen zij hen te helpen om antwoorden
te vinden op hun vragen. Vooral leggen
ze uit hoe de kerk van alle eeuwen haar
geloof in een Drie-enig God heeft beleden, en hoe Christus intrekt neemt in
het hart van een zondaar. Want alleen
als dat gebeurt, komt het goed, én met
de mens én met de cultuurverschillen.

Missionaire werkers maken veel van dit
soort verschillen van nabij mee. Voor
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Zicht op evangelisatie

Evangeliseren in
coronatijd
Ben van der Starre

Een paar impressies uit
Nieuwe-Tonge en de Bijlmer
Nieuwe-Tonge
Tijdens de voorbereidingen voor het
evangelisatiewerk met Pasen kwam
er een particulier initiatief om huisaan-huis niet alleen de boodschap van
Goede Vrijdag en Pasen te bezorgen,
maar onze dorpsgenoten ook te laten
weten dat ‘de kerk’ altijd bereid is
om mensen metterdaad bij te staan.
De coronacrisis is een ideale kans
om dorpsgenoten de helpende hand
te bieden en in gesprek te gaan. Een
samenwerking tussen de evangelisatiecommissies en de diaconale
thuiszorgcommissies van de kerken
in Nieuwe-Tonge resulteerde in een
kartonnen tasje met vrolijke tulpen
met daarbij twee kaartjes. Eén met de
blijde boodschap van Pasen en één
met praktische informatie voor hulpaanvraag. Dankzij het enthousiasme en
de inzet van veel vrijwilligers kon deze
actie binnen vijf dagen georganiseerd
worden. Op vrijdag 3 april kleurden de
straten van Nieuwe-Tonge geel, toen
alle deurknoppen voorzien werden van
deze attentie. Op het moment dat de
actie georganiseerd werd, was kerkelijk
Nederland heel negatief in het nieuws,
in verband met vermoedelijke verspreiding van het virus tijdens kerkdiensten
in een verzorgingstehuis op het eiland.
Het was heel fijn om te merken dat
deze actie op ons dorp positief ontvangen werd. Via social media uitten
mensen hun dankbaarheid door foto’s

‘De coronacrisis –
een ideale kans om
dorpsgenoten te
helpende hand te bieden
en in gesprek te gaan.’
te delen met daarbij opmerkingen als:
‘Geweldig leuke, lieve verrassing, dankjewel!’ en ‘Heel erg bedankt voor de
mooie bloemen.’ De coördinators van
de diaconale thuiszorg kregen niet veel
reacties voor hulpaanvragen. Daarom
wordt er inmiddels een volgende
actie op poten gezet onder de noemer
‘Nieuwe-Tongenaars helpen Nieuwe-Tongenaars’. Het is ons verlangen
dat het contact met de mensen in ons
dorp mag bijdragen aan het grote doel:
‘Opdat Zijn huis vol worde’!
Huibert Knöps
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Bijlmer ‘Kruispunt Bijlmer’
Evangelisatiewerk in
de Bijlmer
In de maanden april en mei is er in een
minimale setting geëvangeliseerd in de
Bijlmer. Zoals u begrijpt, vanwege de

beperkende maatregelen van de overheid met het oog op het Corona-virus.
Toch zijn we dankbaar dat het wel
mogelijk was om aanwezig te zijn op
het Bijlmerplein. De mensen rekenen
echt op ons, op de eerste zaterdag van
de maand. Met twee personen waren
we deze zaterdagen aanwezig, achter
een tafel, om de gestelde 1,5 meter
afstand te waarborgen. De meeste
gesprekken waren kort, omdat er
meerdere keren een rij mensen stond
te wachten om met ons in gesprek te
kunnen gaan.
We hebben veel vragen gehad. Over
corona: Leven we in de eindtijd?
Wanneer komt Jezus? Komt er nog
meer? Waarom laat God dit toe? Komt
corona van God of van de duivel? Ook
kwamen er mensen bij de kraam die

juist nu vragen hebben. Meerdere
mensen hebben voor het eerst van hun
leven een Bijbel gekregen!
We vragen u om uw gebed voor het
Evangelisatiewerk, in de Bijlmer én op
alle andere plaatsen in ons land. We
leven in een tijd die beperkingen heeft
én kansen biedt in het evangelisatiewerk.
Jos van der Hoog

HERINNERING CURSUS EVANGELISATIE
Het is nog steeds mogelijk om u aan te melden
voor de cursus evangelisatie in Veenendaal,
Katwijk, Arnemuiden of Montfoort.

ontvangen korting. Zij betalen slechts € 75,00.
Deelnemers vanuit andere kerkverbanden zijn van
harte welkom!

Met deze vier locaties is het voor bijna iedereen mogelijk om deze cursus te volgen in de eigen omgeving. De
cursus in Veenendaal en Katwijk wordt op de zaterdagochtenden gehouden en de cursus in Arnemuiden op
dinsdagavond en in Montfoort op donderdagavond. Nu
is het zo dat er voor Katwijk en Arnemuiden voldoende
deelnemers moeten zijn. U kunt de cursisten die zich
al hebben aangemeld helpen door u ook aan te melden.
Want misschien worstelt u er ook wel mee hoe u in
gesprek moet gaan over het evangelie. De boodschap
van het evangelie raakt u en heeft betekenis in uw
eigen leven. Maar hoe nu in gesprek met iemand uit
een totaal andere achtergrond zonder enige Bijbelkennis? Juist dan is het goed om naar de cursus te komen.
Met elkaar mogen we dan in gesprek gaan en in een
open Bijbel antwoorden zoeken.

Voor meer informatie, data en aanmelding zie:
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie
of bel met het kerkelijk bureau tel. 0318-505541.

Inhoud cursus
Er is een lesprogramma opgesteld voor tien lesdagen,
steeds op de zaterdagochtend en in Arnemuiden in
de avonden. Aanmelden liefst zo snel mogelijk. Het
cursusgeld bedraagt € 50,00 per persoon. Echtparen
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Een reactie van een deelnemer van de 10-daagse
cursus willen we graag doorgeven:

Van september 2019 t/m maart 20
20
gevolgd. De cursus werd op een bo heb ik de evangelisatiecursus
eiend
door Jos van der Hoog en Ben van e en interactieve wijze gegeven
der
gegeven door de gastsprekers, wa Starre. De lezingen die werden
ren boeiend en van toepassing op
de
lesstof. Het was een mooie co mbina
tie van verdieping in Gods Woord,
theorie en praktische oefeningen.
In
cursus gegaan voor evangelisatie eerste instantie ben ik naar de
in mijn (werk)omgeving. Maar sin
ds
ik een dag mee ben geweest voor
evangelisatie in de Bijlmer heeft
dit
werk mijn hart en ben ik verslaafd
geraakt. Het is mijn verlangen om
zoveel mogelijk mensen met het ev
angelie in aanraking te brengen.
José van Duinen,

Ook jij…
Kan en mag ik wel evangeliseren?
Alleen God kan toch mensen bekeren…
Dat is zeker en gewis,
maar wij zijn, Zijn getuigenis!

Nodig kinderen uit voor club en ‘lok’ ze binnen.
Zo kwam het Evangelie al in veel gezinnen.
Een vertelling, een lied een gezellig moment.
Uitnodiging voor ouders, er zijn er altijd present.

Een woord voor de wereld, een glimlach een groet.
Wij weten niet wat God daar mee doet.
Loop je door een dorp of een stad,
altijd kruisen mensen je pad.

Laat moslims weten dat we zondaar zijn voor God.
Zij leven van regel op regel en gebod op gebod.
Maar zij weten niet van het verzoenend bloed,
van Jezus Christus, voor de zonden geboet.

Maar wat moet ik zeggen, hoe begin ik dat gesprek?
Daar moet je aan werken, voor vertrek!
Op onze knieën, zo gaan we mensen ontmoeten.
Hij stuurt, die wij mogen begroeten.

Isa is hun Jezus, zo spreken zij
maar verlossen van de dood, is er niet bij.
Daarom laat Gods Woord spreken op zo’n moment.
Weet dat de Heilige Geest onze wegen kent.

Verrassend, ongedacht, en onverwacht.
Ja, zelfs tot midden in de nacht!
De cursus, biedt ons perspectief.
Hoe worden we gelezen, we zijn Zijn brief.

Postmodernisme had in de cursus een plaats.
Waarheid? Deze bestaat niet.
Menselijke kennis? Wat een verdriet!
Hebben we dan wat te bieden in deze wankele staat?

Vragen of mensen gebrokenheid ervaren…
Dan raak je vaak gevoelige snaren.
Een gesprek over de zonde, ook in mijn hart.
Dan naar het kruis, wijzend op Zijn smart!

Heil, harmonie, gemeenschap met God,
wat een onuitsprekelijk, onverdiend genot!
Eén geloof , Eén hoop, Eén liefde, Eén waarheid…
Jezus Christus! Ben jij al bereid?

We mogen het Evangeliewoord laten horen,
Het gebed in ons hart; Heere open hart en oren.
Verbonden met de almachtige, alom- tegenwoordige God,
ervaren we ook hoon en smaad en spot.

Zijn Woord te spreken, Zijn Woord te leven,
Zijn Woord te delen.
Tot zegen te mogen zijn, op je eigen plaats, voor velen.
De cursus was eigenlijk voor ons tekort…
Zo vol liefde en overtuiging als deze gegeven wordt!

Schuld, liefde en genade! Laat ieder het horen!
In Bethlehems stal is Christus geboren.
Het ANWB van een waardevol gesprek
Aandachtig luisteren en ‘Nieuwsgierig’ vragen,
Waardevol (uit de Bijbel) antwoorden en tot besluit
Betrokken meedragen.

Je komt er achter dat je nog zo weinig weet.
Je zoekt naar woorden, maar ach vergeet
niet, dat de Heilige Geest het doet!
God zegent Z’n eigen werk met overvloed.

Ine de Vogel, Elspeet
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Thema-artikel CE

Internationale
Christelijke Samenkomsten
Ridderkerk
Leanne van Spronsen

I

edereen die contact heeft met
asielzoekers, weet dat er verschillen zijn in gewoonten en culturen.
Dan is het de vraag: Hoe bereik
je deze mensen met de boodschap van
het Evangelie? In Ridderkerk worden
er al bijna twee jaar om de week
internationale samenkomsten belegd.
We gaan in gesprek met Alex van der
Plas, die vanuit de Sionskerk te Ridderkerk de internationale samenkomsten coördineert.
Hoe ben je betrokken geraakt bij de
internationale samenkomsten?
‘Enkele jaren geleden waren er mensen
vanuit verschillende kerken in Ridderkerk betrokken bij bezoekwerk
in het AZC. Toen dat meer vaste
vormen aannam, is de Werkgroep
Vluchtelingen opgericht. De leden van
de werkgroep kwamen vanuit twee
PKN-gemeenten, de Gereformeerde
Gemeente en ook vanuit onze Hersteld
Hervormde gemeente. Regelmatig
werden mensen uit het AZC mee
genomen naar de kerk. Door culturele
verschillen en de taalbarrières sloot
de kerkdienst in het Nederlands niet
goed aan bij de doelgroep. Er worden
nu voor deze mensen speciale diensten belegd. Vanuit iedere participerende kerk zijn er contactpersonen
die als werkgroep contacten met het
AZC onderhouden.
Kun je iets zeggen over hoe het er in
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zo’n samenkomst aan toe gaat?
Om de week wordt een samenkomst
georganiseerd. Een uur voordat de
dienst begint, komen we als vrijwilligers bij elkaar om te openen met
Schriftlezing en gebed. We weten ons
afhankelijk van de leiding en kracht
van de Heilige Geest. Daarna gaan
we hard aan de slag om de broodjes
voor na de samenkomst te smeren, de
boekentafel met lectuur klaar te zetten
en om te controleren of de beamer en
geluidsinstallatie nog goed werken.
Ook de medewerkers van de kinderclub zetten alles klaar. Verschillende
vrijwilligers gaan dan mensen bij het
AZC ophalen. Het is iedere keer weer
een verrassing wie en hoeveel mensen
er dan klaar staan. In de cultuur van
onze doelgroep is relatie erg belangrijk.
Door bezoeken op het AZC worden
vaak de eerste contacten gelegd. Ook
mede door een stuk betrokkenheid en
ontmoeting worden mensen verlangend
om naar de samenkomsten te komen.

De geloofsbelijdenis horen
in verschillende talen
De samenkomst is laagdrempelig. Er
worden Psalmen en liederen gezongen.
Juist ook in de talen van de doelgroep:
Arabisch, Tigrinya, Engels en Farsi. Er
wordt gebeden en staande zegt iedereen in zijn eigen taal de twaalf artikelen van het algemeen Christelijk geloof
op. Dit vind ik zelf altijd een heel

mooi moment. Ik kijk om mij heen en
hoor christenen uit Iran die, vanwege
de Naam van de Heere Jezus al hun
bezittingen en familie hebben moeten
achterlaten, in hun taal de woorden
‘Ik geloof in één algemene christelijke
kerk’ zeggen. Dat maakt diepe indruk.
De preek is eenvoudig. Voor sommigen
is het de eerste keer dat zij uit de Bijbel
horen vertellen. Zij missen achtergrondkennis. Er wordt rekening gehouden met de doelgroep, zij komen vaak
uit een ‘warme cultuur’ waar je mensen
niet beschaamd maakt en indirect
bent. De verschillen tussen christenen
en moslims worden niet genoemd. De
insteek is dat mensen gaan verlangen
naar de Heere Jezus Christus. Wie

Hij is en waarvoor Hij kwam, zodat ze
Hem leren kennen.

Samen luisteren naar het
Woord van God
Dan mogen we samen luisteren naar
het Woord van God. Het is juist de
liefde van de Heere Jezus die inwint.
Velen van de doelgroep zijn opgegroeid
met een harde, afstandelijke god.

Na de ‘preek’ mogen er gebedspunten
worden ingediend. Juist de moeilijke
en onzekere situatie waarin iemand zit,
(gezinnen zijn vaak uit elkaar) brengen
we in het gebed bij God.
Na afloop van de samenkomst worden
mensen uitgenodigd om koffie en thee
te drinken. Dit zijn mooie gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Voor de
mensen is dit ook belangrijk, ze zijn
gevlucht, ontheemd. Zelf vind ik het
ook een verrijking om na de dienst
met elkaar wat te eten. Juist dan kan
je elkaar ontmoeten en met elkaar
meeleven.’
Hoe is het om te samen te werken
met andere kerken?
‘Persoonlijk vind ik het heel mooi om
de samenkomsten met drie andere
kerken te mogen organiseren. Juist
samenwerking is zo belangrijk. Het
mooie is dat we, ondanks de verschillende accenten die er zijn tussen de
deelnemende kerken, we elkaar toch
mogen vinden in de hoofdzaken van
het christelijk geloof ’.

Heb je nog tips voor gemeenten
die ook van plan zijn om zoiets te
gaan organiseren?
Ik denk dat het belangrijk is dat er
vanuit de kerkenraden een duidelijke
visie is m.b.t. de doelgroep. Soms merk
je dat er gemeenteleden zijn die de
nood van de doelgroep op hun hart
gebonden voelen, maar dat het niet
door de gemeente zelf wordt gedragen.
Vaak is dat een stukje verlegenheid.
Willen we het misschien niet allemaal
te goed doen en alles te precies van
tevoren hebben vastgelegd?
Wat wil je als laatste nog kwijt?
Vaak weten we niet wat de uitwerking
van de internationale samenkomst is.
Soms komen mensen tot geloof, heel
bemoedigend. Soms bezoeken mensen
maar één of twee keer de samenkomsten. Daarna niet meer, omdat ze overgeplaatst worden naar een ander AZC
of omdat het toch te confronterend was
of om een andere reden. Toch mogen
we weten dat Gods Woord niet leeg tot
Hem terug zal keren, maar dat het zal
doen wat Hem behaagt en voorspoedig
zal zijn waartoe Hij het zendt.
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Zicht op kerkelijk bureau

KWARTAALKALENDER

ZODK

OKT/NOV 2020
4 oktober

Collecte commissie Israël
----------

11 oktober

Collecte generale diaconale commissie
----------

1 november

Najaarszendingscollecte
----------

15 november

Collecte landelijk jeugdwerk
----------

20 november
Generale synode

Zesjaarlijkse
stemming
2020
Urk, ds. J.L. Schreuders
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A

llereerst iets dat niemand
van de lezers ooit zelf zou
kunnen bedenken: een
dergelijke stemming wordt
eenmaal per zes jaar gehouden. Einde
2014 is (als men zich tenminste aan
de orde van de kerk heeft gehouden!)
de laatstgehouden zesjaarlijkse stemming geweest. Deze gold voor de
periode 1 januari 2015 tot en met
31 december 2020. Deze termijn is
dus bijna verstreken. Dat betekent dat
einde van dit jaar er een nieuwe stemming moet plaatsvinden die geldt voor
de periode D.V. 1 januari 2021 tot en
met 31 december 2026. De kerkorde
schrijft de maand november voor als
tijdstip waarop de stemming moet
worden gehouden. Het is zaak vroegtijdig een tijdpad uit te zetten en
een datum te bepalen. Deze stemming wordt om praktische redenen
gehouden in een even jaar omdat er
dan geen reguliere kerkenraadsverkiezingen plaatsvinden.
Waar gaat het om bij de zesjaarlijkse stemming? Door de lidmaten
(dat zijn de belijdende leden) van een
gemeente wordt in een vergadering
beslist hoe de verkiezing van ambtsdragers in het komende tijdvak van zes
jaren zal plaatsvinden. In gemeenten
waar het college van kerkvoogden is
samengesteld volgens het bepaalde
in ord. 16.1.4b geldt de te maken
keuze tevens voor de wijze waarop de
kerkvoogden worden gekozen die niet
tevens ouderling zijn. De wijze van
hun verkiezing is namelijk automatisch

dezelfde als die van ambtsdragers.
Volgt een gemeente momenteel een
andere wijze van samenstelling voor
het college van kerkvoogden dan
genoemd in ord.16.1.4b en kiest zij
in 2024 ervoor dit overeenkomstig
ord.16.1.4b te gaan doen, dan geldt de
keuze die dit jaar bij de zesjaarlijkse
stemming wordt gemaakt na 1 januari
2025 ook voor bovengenoemde kerkvoogden. In 2024 wordt namelijk in
iedere gemeente gestemd over de vraag
hoe de komende 12 jaar het college van
kerkvoogden wordt samengesteld (zie
ord.16.1.7) .
Kort gezegd zijn er drie mogelijkheden
waaruit de lidmaten kunnen kiezen.
Wij zetten ze voor u op een rij.
1. Allereerst kunnen de lidmaten de
verkiezing grotendeels in eigen
hand houden. In dat geval dienen
de lidmaten in geval van vacature
namen in bij de kerkenraad. De
kerkenraad is gehouden alle namen
die door tien of meer lidmaten zijn
ingediend op een verkiezingslijst te
plaatsen, maar de kerkenraad mag
er zelf ook namen aan toevoegen.
De gemeente kiest vervolgens uit
alle op de verkiezingslijst voorkomende namen.
2. Ten tweede bestaat de mogelijkheid
de kerkenraad gedeeltelijk te machtigen. De gemeente doet aanbevelingen, de kerkenraad stelt zo nodig
dubbeltallen en de gemeente kiest.
3. Ten slotte is er de mogelijkheid de
kerkenraad geheel te machtigen.
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P R O J E C T

S E R V I C E

Z U I D W E S T B .V.

Voor uw
ambtskleding
en
twee- of driedelig kostuum.

P R PORJ OEJ CE C
T T S T O F FS EERRI N
V GI C E
P V C S T R O K E N – TA P I J T – V I N Y L
M A R M O L E U M – PA R K E T
BINNEN – EN BUITENZONWERING
O O K V O O R PA R T I C U L I E R E N
TEGEN PROJECTPRIJZEN!

Bel voor een afspraak,
wij komen graag naar u toe!

06 - 28 68 68 76 | 06 - 22 78 26 85

Ferdinand Bollaan 14, Yerseke - Tel: 085 - 7603700
Mob: 06 - 83 94 90 75
E-mail: jdek@projectservicezuidwest.nl
www.projectservicezuidwest.nl

vandooijeweertkleding.nl | driedeligkostuum.nl

De meest praktisch toepasbare

J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

opleiding volgens NTA8800.
Wordt jij BENG-specialist voor
EPC-berekening en
energielabel?
Start direct online!
NTA8800 treedt per 1-1-2021
021 in werking

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

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

nalatenschappen
testamenten
erfbelasting
executele en
conflictbemiddeling

Burg. Houtkoperweg 7
T 0344 745 104

4033 BJ Lienden

M 06 19452290

info@huibruijgrok.nl

www.huibruijgrok.nl

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.

Wij verzorgen begrafenissen (geen crematies)
in alle plaatsen op de Veluwe en omliggende gebieden.

Begrafenisverzorging Vos B.V.
IT

Communicatie

Beveiliging

Vertrouwd verzorgd

Benieuwd hoe jij klaar kunt zijn voor de toekomst?
www.systra.nl • T 038-333 87 50 • E info@systra.nl
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De gemeente behoudt dan het
recht van aanbeveling, maar de kerkenraad voorziet zelf door benoeming in een vacature.
Voor nadere details over de drie
genoemde mogelijkheden zie men
ord. 3 van de kerkorde. Voor kerkenraden en voor lidmaten is wel van belang
dat zij weten hoe de stemming moet
worden gehouden. De ervaring leert
dat deze in het verleden niet overal
volgens de kerkordelijke regels plaatsvond. De juiste gang van zaken is als
volgt. In de eerste stemming bepaalt
de gemeente of zij de verkiezing in
eigen hand houdt (bovengenoemde
mogelijkheid 1) of dat zij de kerkenraad
geheel of gedeeltelijk machtigt (bovengenoemde mogelijkheid 3 en 2). Kiest
zij voor de eerste mogelijkheid (dus de
verkiezing in eigen hand houden) dan
is daarmee de keuze gemaakt. Alleen in
het geval dat zij kiest voor een gehele
of gedeeltelijke machtiging is er een
tweede stemming nodig om te bepalen
of de machtiging geheel of gedeeltelijk
moet zijn.
Verder is belangrijk dat de in november te houden vergadering van lidmaten tijdig en op de juiste wijze

wordt aangekondigd. De oproep voor
de stemming mag niet meer dan
30 dagen van tevoren worden gedaan.
Dit om te voorkomen dat men het
alweer is vergeten. Maar er moeten wel
minstens acht dagen zitten tussen de
oproep en de datum van de stemming.
Het mag de gemeente ook niet overvallen. De oproep kan op twee manieren
plaatsvinden: of door een schriftelijke
mededeling aan ieder persoonlijk
of door mededeling in het kerkblad
gepaard met afkondiging in een kerkdienst. Let erop dat in alle gevallen
de termijn niet meer dan 30 en niet
minder dan 8 dagen mag zijn! Met
name in gemeenten waar de frequentie
van het verschijnen van een kerkblad
niet hoog is, is het van belang hier goed
op te letten. Het vraagt om een goede
afstemming van de verschijningsdatum
van het kerkblad en van de datum van
de stemmingsvergadering.
Natuurlijk zijn gemeenteleden geheel
vrij om zelfstandig een keuze te maken
of men de bestaande wijze van verkiezing wil continueren of wil veranderen.
Aan dit recht mag niet worden getornd.
Vanzelfsprekend mag een kerkenraad
een voorkeur uitspreken voor een van
de drie modellen al kan dat in sommige

gevallen ook riskant zijn. Wij gaan
ervan uit dat iedere kerkenraad wegen
vindt om hierin verstandig te handelen.
Voor de onderhavige stemming is
geen quorum van aanwezige lidmaten
vereist. Dat betekent dat ongeacht
de hoeveelheid lidmaten die aan
de stemming deelneemt, de volstrekte
meerderheid van stemmen beslissend
is. Staken de stemmen dan hoeft in
dit geval geen herstemming te worden
gehouden maar blijft de wijze van verkiezing van de ambtsdragers zoals deze
in de voorgaande zes jaren geweest is.
In gemeenten die in wijkgemeenten
zijn ingedeeld, moet in elke wijkgemeente de stemming afzonderlijk
worden gehouden. Het is dus mogelijk,
dat binnen een centrale gemeente
wijkgemeenten een verschillende wijze
van verkiezing hebben. Om het breed
moderamen van de classicale vergadering te informeren, moet binnen
acht dagen mededeling van de uitslag
worden gedaan door de scriba van de
kerkenraad bij de scriba van de classicale vergadering.
De zegen des Heeren moge rusten op
kerk en gemeenten.
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Gastouder vacatures
Zie onze OpvangMarkt
WWW.PARELOPVANG.NL

“Als de moed je in je schoenen zakt, zit het
precies daar om de eerste stap te zetten”
Voel je je onzeker, heb je even geen doorzicht meer,
heb je zorgen over je kinderen of is er iets anders …
Een eerste stap zou een afspraak met mij kunnen zijn.
Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten, te luisteren naar uw
verhaal, met u mee te denken of samen op ontdekkingstocht te gaan naar wie u bent en wat uw kracht is.

Eline van der Waal, Westmaas
06-15604697 www.Coachpraktijk-EigenWijs.nl
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Stichting

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

ÚW SPECIALIST IN
MAATWERK OPLOSSINGEN

GODS WOORD VOOR LIMBURG
Steun het evangelisatiewerk in Horst nu via:
NL72 INGB 0001652768
NL45 RABO 0123636221
T.n.v. St. Evangelisatie Limburg te Horst
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Laat
leesbeperkingen
vervagen
Christelijke kranten, tijdschriften, bijbelse
dagboeken, liedbundels, psalmboeken en de
verschillende vertalingen van de Bijbel in
gesproken vorm, grootletter en braille voor

groei
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persoonlijke coaching

onderwijsontwikkeling
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BESTEL LECTUUR VOOR UZELF,
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door eerlijke
communicatie

Eerlijk en no-nonsense

We gaan gefundeerde kritiek
niet uit de weg en vermijden
scherpe vragen niet. Met die
aanpak hebben wij al velen
succesvol kunnen helpen.
Ook voor jongerenhulp,
(kerkelijke) vertrouwenszaken
en gezinsproblematiek.
universitair geschoolde,
ervaren professionals
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iedereen met een leesbeperking!

Sjaak van Wijngaarden MOC
jscoachingconsultancy.nl

t. (085) 040 65 62

Postbus 131, 3850 AC Ermelo
Paul Krugerweg 39, 3851 ZH Ermelo
0341-56 54 77 WWW.CBB.NL klantenservice@cbb.nl

Persoonlijk Woord voor iedereen
De belangrijkste zendeling
is de Bijbel in de moedertaal
William Cameron Townsend

14 november 2020 | Huwelijksconferentie, Veenendaal
21 november 2020 | Jongerendag 16+ (online)
Kijk voor meer data op www.hhjo.nl/agenda.
Activiteiten

Ke 'na tsela,' nete le bophelo
Heb jij een idee wat hier staat? Waarschijnlijk is dit onleesbaar voor je. Stel je voor dat jij je Bijbel openslaat
en dat je deze tekst ziet. Ik schat in dat je je Bijbel weer dichtdoet en weglegt; je begrijpt namelijk niet wat
er staat. Maar als je nu eens zou weten dat het Jezus’ eigen woorden zijn: ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid
en het Leven’? Dan zou je verder lezen en erachter komen dat er een weg naar God terug is door Zijn Zoon
Jezus Christus. Velen op deze aarde kunnen de Bijbel niet lezen omdat de Bijbel niet
in hun moedertaal geschreven is. Velen missen daardoor het kostbare Evangelie.
Daarom werkt Wycliffe Bijbelvertalers wereldwijd in tientallen taalgroepen aan de
vertaling van de Bijbel. Ook in Congo wordt er gewerkt aan de vertaling van de Bijbel
in verschillende taalgroepen. De landelijke actie 2020-2021 wil daar financieel aan
bijdragen. Daarbij is jouw gebed en hulp onmisbaar.

Meer informatie vind je in de verschillende artikelen
en op de website www.hhjo.nl/landelijkeactie.
Vertaal je mee? Dan wordt het echt een ‘persoonlijk Woord voor iedereen’!
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bidt elke dag!
Dat lied ken je vast! Jĳ kunt het ook zingen
in het Engels, en misschien wel in het Frans
of Duits! Weet je dat er mensen zĳn op deze
aarde die geen Bĳbel hebben? Of in een
vreemde taal die ze niet begrĳpen?
Wycliffe Bĳbelvertalers verandert daar iets aan.
Iedereen mag de Bĳbel lezen in zĳn eigen taal.
Door het Woord van de Heere leren we
Hem kennen!

Zing je mee?
Hanneke de Kat

Nederlands

Lees je Bijbel,
bidt elke dag. (3x)
Lees je Bijbel, bidt elke dag,
dat je groeien mag. (3x)
Lees je Bijbel, bidt elke dag,
dat je groeien mag!

Engels

Read your Bible,
pray every day. (3x)
Read your Bible, pray every day,
if you want to grow. (3x)
Read your Bible, pray every day,
if you want to grow.

Frans

Lis ta Bible,
prie chaque jour. (3x)
Lis ta Bible prie chaque jour,
si tu veux grandir. (3x)
Lis ta Bible prie chaque jour,
si tu veux grandir.

Duits

Lese deine Bibel,
bet jeden tag (3x).
Lese deine Bibel, bet jeden tag.
wenn du wachsen willst. (3x)
Lese deine Bibel, bet jeden tag,
wenn du wachsen willst.

Download
de EVANGELISATIEKAART hier:
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Persoonlijk woord
voor jou

12-

‘Tim, pak jij even de Bijbel? Dan gaan we uit de Bijbel
lezen en danken en kunnen jullie weer lekker buiten
spelen.’ Zoiets zegt papa of mama vast weleens tegen
jou. Maar weet je dat het heel bijzonder is dat er bij
jou thuis een Bijbel is?
Hanneke de Kat

Je kent vast de geschiedenis van de Moorman
wel. Hij was op reis naar Jeruzalem omdat hij
meer wilde weten over de God van Israël. In de
tempel koopt hij een boekrol, daarop staat een
stukje van de Bijbel. In de tijd van de Moorman
was er nog niet zo’n Bijbel zoals bij jou thuis.
Heel veel gedeelten van de Bijbel waren toen
nog niet geschreven. De Moorman is heel blij
met dit stukje Bijbel. Het is een hoofdstuk uit het
boek Jesaja. Onderweg naar zijn land probeert
de Moorman te begrijpen wat er staat. Maar hij
snapt heel veel niet. Wie is het Lam waarover
Jesaja schrijft?
Opeens is daar Filippus. De Heere heeft hem naar
de Moorman gestuurd om hem het gedeelte uit
de Bijbel uit te leggen. Wat is de Moorman blij als
hij weet Wie dat Lam is! Nu weet hij dat het over
de Heere Jezus gaat Die naar het kruis ging. En de

Moorman gelooft dat de Heere Jezus ook voor
zijn zonden gestorven is. Jij ook?
De Moorman had maar een klein stukje van
de Bijbel. Misschien zijn er bij jou thuis wel vijf
Bijbels, of misschien wel tien! Jullie hebben vast
ook een kinderbijbel. Daarin staan heel veel
verhalen uit de Bijbel voor jou opgeschreven,
zodat je ze goed kunt begrijpen. Want de Heere
vindt het heel belangrijk dat jij ook steeds meer
over Hem leert.
Er zijn op de wereld nog veel mensen die geen
Bijbel hebben in hun eigen taal. Die hebben geen
tien Bijbels, maar helemaal geen één! Daarom
wordt er hard gewerkt om ook voor die mensen
de Bijbel te vertalen. Dan kunnen ook zij de Bijbel
in hun eigen taal lezen. Om dat werk te kunnen
doen, is er veel geld nodig. Daarom organiseert
de HHJO een actie voor Wycliffe. De mensen die
daar werken, vertalen de Bijbel voor mensen die
nog geen Bijbel in hun eigen taal hebben. Help
jij ook mee om geld op te halen? Dan kunnen nog
meer mensen over de Heere Jezus horen!
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16-

EEN KRUKJE ALS
Bĳ binnenkomst in het huis van Jacob en
Albertine Karels in Ede zie je nog een aantal
Tanzaniaanse elementen; in de boekenkast
een houten olifant, een handgeschilderd
Tanzaniaanse canvas, een typisch Tanzaniaans
krukje bĳ de tafel. Spullen die aan de tĳd
herinneren dat ze met hun vier zoons in
Tanzania hebben gewoond. In 2009 werden ze
vanuit de Hersteld Hervormde Gemeente Ede
uitgezonden voor Wycliffe Bĳbelvertalers naar
Tanzania. Inmiddels zĳn ze twee jaar terug op
Nederlandse bodem, maar digitaal nog steeds
verbonden met het vertaalteam in Tanzania.
Albertine Mourik

G OD ROE PT

Het begon allemaal tĳdens een introductieweek van Wycliffe in Engeland. Daar werd
voor hen duidelĳk dat God hen riep voor
het Bĳbelvertaalwerk. Jacob: ‘Ik had er wel
eens over nagedacht tĳdens mĳn studie
Griekse en Latĳnse Taal en Cultuur aan de
VU, maar tĳdens de week in Engeland zag
ik in hoe belangrĳk Bĳbelvertaalwerk is.
Waarom niet? dacht ik. Als je zo hard nodig
bent en je gaven sluiten er op aan, wat
zĳn dan redenen om ‘nee’ te zeggen? We
zĳn veel in gebed gegaan en na ongeveer
een jaar het sollicitatietraject bĳ Wycliffe
ingegaan.’

TAALGROE PEN

De officiële taal in Tanzania is het Swahili.
De meeste mensen kennen deze taal, maar
het is niet hun moedertaal. En kerken in
Tanzania zĳn steeds meer gaan ontdekken
hoe belangrĳk het is om de Bĳbel te kunnen
lezen in je moedertaal, de taal van je hart.
Daarom begonnen de kerken in Mbeya, een
provincie in het zuidwesten van het land,
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een Bĳbelvertaalproject. Binnen dit project wordt in negen taalgroepen tegelĳk
aan de vertaling van het Nieuwe Testament gewerkt. Jacob was in dit project
actief als vertaaladviseur. ‘Als vertaaladviseur heb je kennis van de grondtaal,
deze expertise wordt vaak gemist bĳ de
lokale vertalers. Ik begeleidde de lokale
teams bĳ het vertalen van hun Bĳbel
vanuit het Swahili naar de verschillende
lokale talen. Het voordeel is dat er veel
overeenkomsten zitten in zo’n taalfamilie, waardoor je aan verschillende vertalingen tegelĳk kan werken.’ Inmiddels
werkt Jacob als vertaalconsulent vanuit
Nederland. Hĳ is verantwoordelĳk voor de
eindcontrole, het nakĳken van de kernbegrippen en het geven van training aan de
lokale vertalers. Dit om het vertaalproces
steeds meer door lokale mensen te laten
gebeuren.

RI J K

Het vertalen van de Bĳbel is een leerzaam
proces, ook voor iemand die expert is op

16+

TROON
het gebied van de grondtaal.
‘We bogen ons met het vertaalteam over Jakobus 5 vers 1 tot
6, waar Jacobus rĳke mensen
veroordeelt. Een van de vertalers maakte mĳ duidelĳk dat ik
toch wel een probleem had; ik was namelĳk
als westerling een hele rĳke man. Daar zit
je dan… dat zet aan tot nadenken’.

GEKLEURD DOOR DE
CULTUUR

Een Bĳbelvertaler wordt niet alleen aan het
nadenken gezet, maar komt ook
interessante situaties tegen. In
Openbaring staat meerdere keren
dat God op een troon zit. De vertalers hadden dit zonder moeite vertaald. ‘Toch was ik benieuwd naar
hun vertaalde woord voor troon en
vroeg daarom wat door. Een van de
vertalers stond op en liet me een
houten krukje zien. Als ze in een
kring op de grond zitten, zit de lokale
leider op dit krukje. Geen troon zoals
in onze Ridderzaal, maar gewoon een
houten krukje dus.’
Het komt ook voor dat woorden
een andere betekenis hebben of
gekleurd zĳn door de cultuur. In
Romeinen 12 vers 1 schrĳft Paulus dat
je als christen je leven moet offeren als
dankoffer aan God. In sommige lokale
culturen in Tanzania geeft dat verwarring.
Offeren doe je uit angst, aan geesten van
voorouders. Dit heeft alles te maken met
hun vroegere voorouderverering. Dit
soort teksten zorgen binnen het vertaalteam voor mooie gesprekken en een
zoektocht naar een juiste vertaling.

LANGE ADEM

Bĳbelvertaalwerk is iets van de lange
adem. Toch ziet Jacob al vrucht op het
werk. ‘Ik zie dat mensen die (een deel van)
de Bĳbel in hun eigen taal ontvangen,
intensiever Bĳbel gaan lezen. Predikanten
gebruiken de Bĳbel tĳdens de diensten en
er worden Bĳbelstudies georganiseerd.
Het gebed om Gods zegen daarover is
onmisbaar.’ Mensen zĳn intens dankbaar
met de Bĳbel in hun eigen taal. In het
boek De Eindstreep van Wycliffe Bĳbelvertalers verwoordt William Cameron
Townsend het als volgt: ‘De belangrĳkste
zendeling is de Bĳbel in de moedertaal.’
Het werk gaat niet altĳd vlekkeloos. Soms
zag Jacob dat kerken zich terugtrokken
tĳdens het vertaalproces. De duivel zit
juist tĳdens dit belangrĳke werk niet stil.
Toch hoeft dat niet te ontmoedigen: Gods
Woord gaat door en verandert levens van
mensen, tot Zĳn eer!

BESCHIKBAAR

Als laatste vragen we Jacob wat hĳ aan
jongeren mee wil geven. ‘Denk concreet
na hoe jĳ betrokken kan zĳn bĳ het Bĳbelvertaalwerk. Heel praktisch kan dat
natuurlĳk door je in te zetten voor de landelĳke actie van de HHJO. Maar ook het
gebed is belangrĳk. Er zĳn nu 250 miljoen
mensen zonder de Bĳbel in hun eigen taal.
Realiseer je steeds weer hoe bĳzonder het
is om Gods Woord te hebben in je eigen
taal! Daarnaast is het ook belangrĳk om
je beschikbaar te stellen voor het werk in
Gods Koninkrĳk. Niet iedereen is Bĳbelvertaler, andere mensen zĳn ook nodig in het
zendingswerk: IT’ers, financieel specialisten, managers. Wil jĳ je talenten inzetten in
dienst van de Heere?’
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Kijk op werkenbijrstzorg.nl voor alle vacatures bij jou in de buurt.

advertentie

HudsonTaylor

vacature
Thuisbegeleiding
Kom jij mij ondersteunen?
Ambulante begeleiders geven ondersteuning in de
thuissituatie van mensen met een beperking, zoals
duidelijkheid tijdens het bieden van de ADL-zorg of bij
het invullen van vrije tijd.
Werken bij De Schutse is werken in een omgeving waar
plaats is voor ontwikkeling en initiatief. Ten dienste van
onze cliënten, want daar doen wij het voor!
Ben jij op zoek naar een baan, stage of vrijwilligerswerk? Kom dan eens kennismaken met ons. Geef
ons je cv via vacature@deschutse.nu of kijk op
werkenbijdeschutse.nl.

De Schutse

Draag
bij
een 2 e aan
d
voor € ruk
5
per uit 0,gave!

Chinese Matthew
Henry Studiebijbel
compleet!
Maak uw gift over op NL56 RABO 0347 3760
t.n.v. Hudson Taylor / SBHC te Dordrecht.
U kunt ook via www.hudsontaylor.nl doneren.

Zorg wat er écht toe doet

www.hudsontaylor.nl
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Leidinggevenden

Persoonlijk woord
voor iedere jongere
Jacoline de Vree
Jacoline de Vree

Op de Pinksterdag zijn veel taalgroepen in Jeruzalem bij elkaar.
Inwoners van Azië, Egypte, Kreta,
Arabië en veel andere landen en
streken. Ze verstaan elkaar niet.
Ze verstaan de discipelen niet.
Totdat de Heilige Geest uitgestort
wordt en de apostelen beginnen te
spreken in andere talen. Verwonderd zeggen ze: ‘Wij horen hen in
onze talen de grote werken Gods
spreken’ (Hand. 2:11).
Deze Bijbeltekst staat metersgroot
op de muur bij Wycliffe Bijbelvertalers in Driebergen. Uit de tekst
spreekt de wens dat de Bijbel
vertaald zal worden in alle ruim
zevenduizend talen van de wereld.
Wycliffe Bijbelvertalers zet zich
ervoor in om de ‘Bijbelarmoede’
in de wereld te verminderen.
Draag jij met je club of vereniging
een steentje bij aan dit belangrijke werk?

Tips

BIJBELSTUDIE
• Start de club- of verenigingsavond met het bekijken van
het filmpje ‘De Bijbelmaaltijd’ (zie hhjo.nl/landelijke-actie).
• Bespreek met elkaar wat het verschil is tussen wel of geen
Bijbel in je bezit hebben.
• Download vanaf de website het Bijbelstudiemateriaal dat geschreven is
voor de nieuwe landelijke actie. Er is materiaal voor drie leeftijdscategorieën: 12-, 16- en 16+.
• Volg deze Bijbelstudie en bespreek de vragen met elkaar.
SPREKERSAVOND
Verhalenverteller Bart reisde voor Wycliffe naar Papoea-Nieuw-Guinea,
Kenia, Tanzania en Benin. ‘De mensen die ik in die landen bezoek, hebben
nog geen Bijbel in hun eigen taal. Tijdens mijn reizen maak ik fotoreportages en aan de hand van deze foto’s vertel ik de verhalen van deze mensen.
Op een toegankelijke en aansprekende manier. Ik kom graag naar u toe.’
KOM IN ACTIE
Organiseer een actie om geld in te zamelen voor de nieuwe landelijke
actie. Verkoop de actieproducten (Bijbelhoezen, broodplanken en bloemzaadkaarten) of laat de jongeren zelf een actie uitdenken. Het vertalen van
één Bijbelvers brengt voor Wycliffe € 15 aan kosten met zich mee. Hoeveel
‘verzen’ zamelen jullie in?
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Ambtsdragers

Persoonlijk Woord
voor elke catechisant
Dat een anders gelopen les dan voorbereid, geen mislukking hoeft
te zijn, bleek wel aan het eind van het seizoen. Tijdens de evaluatie
gaven meerdere catechisanten aan goede herinneringen te hebben
aan juist deze les. Die bewuste avond lazen we een moeilijk hoofdstuk
uit Hebreeën. Het was te merken dat de catechisanten het ingewikkeld
vonden; dat vond ikzelf ook. Daarom leek het me goed en nodig om
dat hoofdstuk vers voor vers met elkaar te bestuderen.
Johan van Asselt
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Voor we het wisten waren de drie kwartier om, maar hadden we wel met elkaar
een poging gedaan om dit gedeelte
van Gods Woord te begrĳpen. Van de
ruim 20 lessen die een seizoen telt, was
het juist deze les die de jongeren bĳ is
gebleven.

Laat daarom het Bĳbellezen nooit achterwege. Het is daarbĳ echter voor de
jongeren wel belangrĳk om ‘te begrĳpen
wat ze lezen’ (Hand. 8:30). Als ambtsdrager of catecheet bent u van Godswege aangesteld om jongeren daarin te
onderwĳzen.

U gelooft toch ook dat de Heere tot
iedere catechisant persoonlĳk wil
spreken? Gewoonlĳk doet de Heere dat
door Zĳn Woord en Geest. Dit te weten
is ontspannend en tegelĳkertĳd ook
moedgevend: ik hoef niet zelf te kiezen
wat ik tot de jongeren zeg, want het gaat
niet om mĳn keuzes of mĳn woorden,
maar het gaat om het spreken van God.

John Bunyan heeft een catechismus
geschreven. Het kreeg de volgende
ondertitel mee: ‘Een zalf, om het grote
gebrek aan kennis te genezen (dat zo
algemeen is onder jong en oud), en
hun voorgesteld in een eenvoudige en
verstaanbare samenspraak, die zelfs de
minst ontwikkelde begrĳpen kan.’ Laat
deze zin eens op u inwerken. Zĳn uw

catechisatielessen, en in het bĳzonder
de Bĳbelstudies, als een zalf? Werken
ze genezend, doordat de catechisanten
meer kennis opdoen? Antwoord niet te
snel: ‘ja, want catechisatie is toch kennisoverdracht.’ Let namelĳk ook op het
tweede dat Bunyan noemt: ‘eenvoudig
en verstaanbaar.’ Heb oog voor iedere
jongere die voor u zit. Doe er alles aan
wat in uw vermogen ligt, om eenvoudig
en begrĳpelĳk te spreken (bereid uw
lessen zorgvuldig voor, ook al heeft u
ze al vaak gehouden). Probeer iedere
catechisant met het Woord van de
Heere in het hart te raken. Ze hebben er
behoefte aan en er recht op. Het voorbeeld laat zien dat het ze bĳblĳft.

Themapagina
Hanne-José Huisbrink

Hoi hoi! Ik ben Hanna en heb drie en een half jaar in Malawi
gewoond. Voor mij is dit een heel bijzondere tijd geweest.
Een andere taal, een ander klimaat en een heel andere cultuur.
Ik wil jullie daar een aantal voorbeelden van geven.

CULTUURVERSCHILLEN
hobbels en kuilen, die vaak niet
geasfalteerd zijn. In het regenseizoen maakte ik soms mee dat een
deel van de weg is weggespoeld.
Met onze terreinauto kwamen we er
dan toch doorheen.

Op zondag wordt er één kerkdienst
gehouden. Veel kerkgebouwen zijn
gemaakt van lemen muren met een
rieten dak. Als een gemeente een
groot aantal leden heeft, wordt er
een kerk met bakstenen gebouwd
met een golfplaten dak erop.
De dienst begint om tien uur, maar
tijdens de dienst komen er nog
steeds mensen bij. Daarbij zitten
mannen en vrouwen apart. Er wordt
geen collectezak doorgegeven, maar
voorin staat een collectemandje. Tijdens het zingen van een lied lopen
de gemeenteleden in een rij naar
voren en geven hun bijdrage.
Een bezoek aan een gemeente kost
veel tijd. De ene keer was het maar
een kwartier rijden, maar dat kon
ook wel eens twee uur of nog langer
duren. De wegen zitten vol met

Verse groenten en fruit kochten we
in Malawi niet in een supermarkt
of bij de groenteboer. In de grotere
steden is een overdekte hal waar
allerlei mensen met hun koopwaar
staan. In de kleinere dorpjes hebben
mensen hun eigen kraampje langs
de weg. Daar worden groenten en
fruit verkocht, maar ook allerlei
andere dingen zoals potten, slippers, opladers voor telefoons en
kruiwagens.
In Nederland heeft ieder huis een
kraan met stromend water. In
Malawi is dat heel anders. Mensen
halen vaak hun water uit een rivier.
In ditzelfde rivierwater wassen de
mensen zich ook. Dat betekent dat
het water lang niet altijd schoon is.
Daarom worden er door de zending
waterpompen geplaatst. Op deze
manier krijgen ze schoon water.
Mensen lopen soms lange afstanden om emmers water te halen.

Het klimaat in Malawi is tropisch.
Er leven ook andere dieren dan in
Nederland. Door hoog gras of struiken lopen is gevaarlijk; er kunnen
giftige slangen zitten. Er lopen
apen rond die vruchten uit bomen
plukken. Ook maïskolven lusten ze
graag. In het water van meren en
rivieren leven krokodillen en nijlpaarden. Je moet dus heel goed uitkijken waar je gaat zwemmen.
Nu weet je een beetje hoe anders
het leven in Malawi is. De natuur is
prachtig, tegelijk is het leven voor
de Malawianen lang niet gemakkelijk. Dat merk je niet altijd aan hen.
Ze hebben vaak een lach op hun
gezicht. Niet voor niets wordt Malawi
‘the warm heart of Africa’ genoemd.
Daarmee wordt vooral de vriendelijkheid van de inwoners bedoeld.
Zikomo kwambiri. Tionana!
(Hartelijk bedankt. Tot ziens.)

53

Foto: Aris en Marije van Dijk-Bor, ouders van Micha (5), Rhodé (4), David (2) en Silas (5 maanden).

Persoonlijk Woord
voor ieder kind
Aris en Marije van Dijk
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Ouders

Het Woord van God doorgeven aan je kinderen.
Hoe doe je dat precies? We hebben de zegen dat
we allebei zijn opgevoed met de Bijbel.
We willen u en jou een inkijkje geven in hoe we
in ons gezin de huisgodsdienst vormgeven.

L

aten we ermee beginnen dat het soms zo
tegenvalt. Niet elke dag leef je zelf dicht
bij de Heere, terwijl dat het meest met
een kind doet. Als je al weinig discipline hebt
om een Bijbeltekst te leren dan is het helemaal
moeilijk om de discipline op te brengen om een
kind een Bijbeltekst of Psalm te leren. Het kan
zo’n pijn doen als je kind niet de eerbied voor
God toont die je wilt tijdens het bidden. Of je
kunt heel enthousiast een Bijbelverhaal aan het
uitleggen zijn en dan merken dat geen van je
kinderen luistert.
Maar we hoeven niet moedeloos te worden: we
mogen alles van God verwachten. Hij belooft
het in Zijn Woord. ‘Wat je belooft… moet je
doen’, vullen onze kinderen dan aan. Ja, ook zo’n
simpel zinnetje is het Woord van God voor een
kind. Zonder Zijn trouw zijn we nergens.
We leren onze kinderen dus Bijbelteksten en
Psalmen aan. Nu ze naar school gaan gebeurt
dat ook in de klas, maar daarvoor probeerden
we al telkens een Bijbeltekst op de koelkast
te hangen, met plaatjes bij de kernwoorden.
Google bijvoorbeeld ‘picto reddingsboei‘ en
je hebt een mooi pictogram voor het woord
‘redding’. Wat is het dan mooi als je kind een
tekst als ‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn
Zoon, reinigt ons van alle zonden’ (Joh. 1:7) kan
opzeggen.

Met Kerst en andere feestdagen maken we
gebruik van aftelkalenders zoals: ‘De boom van
Isaï’ en: ‘De weg naar Golgotha’. Voor de kinderen is dat inmiddels traditie en ze kijken er
steeds weer naar uit.
Elke middag lezen we uit een Kinderbijbel. We
wisselen af tussen ‘Groot Bijbels Dagboek’
van B.J. van Wijk en de ‘Kijk- en Luisterbijbel’. ’s
Morgens en ’s avonds lezen we uit de gewone
Bijbel, maar wel altijd korte stukjes, waar we
vragen bij stellen. Niet alleen om de kinderen
het te laten verwerken, maar ook om het zelf te
verwerken. Soms lezen we over zaken heen die
zó sprekend zijn voor een kind, en die ons pas
opvallen als onze zoon of dochter het noemt.
Samen bidden doen we meestal voor het naar
bed gaan. Een vraag kan dan bijvoorbeeld zijn:
‘Waar kunnen we de Heere voor danken vandaag, wat vond jij fijn vandaag of wat vond je
moeilijk vandaag? Soms nemen we een poosje
stilte om zelf te kunnen bidden. Als je kinderen
zelf geen zin hebben, geef dan het goede voorbeeld en dank en bid als een kind.
Een laatste tip: ga met je kinderen de natuur
in! Leer zelf Gods grootheid en macht te
zien en voor je kinderen te noemen in ieder
blad, elke vogelstem, de wolkenlucht, in heel
de schepping.
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advertentie

Thuis in iedere tuin

Marktleider in blokhutten,
overkappingen en tuinhout
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