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O
p talloze plaatsen wordt in de Schrift de beke-
ring van Israël voorzegd. Het bovengenoemde 
Schriftgedeelte mag ook op de kerk uit de hei-
denen worden toegepast, maar het is allereerst 

tot Israël gesproken. In de tijd dat dit woord tot Israël kwam, 
was het maar een klein overblijfsel, waren de omstandighe-
den moedbenemend en was er geen enkele aanwijzing om 
nog hoop te hebben. Gods rechtvaardige oordelen waren 
over hen gekomen, als straf op hun ontrouw. Maar de Heere 
belooft een wonderbaarlijk herstel. Jeruzalem, de stad waar 
de gruwelijkste afgoderijen werden gepleegd, zal weer ge-
noemd worden: de stad der waarheid. En de berg waarop de 
tempel weer zou herbouwd worden: de heilige berg (vs 3).

Bij dit herstel kan niet gedacht worden aan de terugkeer uit 
Babel, want de heilige toewijding om de Heere te dienen, 
waarvan in deze profetie gesproken wordt, was na de terug-
keer bij Israël niet te vinden. Het was nog geen zegen voort 
de heidenen geworden, zoals vers 13 belooft. Dat zal Israël 
wel zijn als ‘de tijd om haar genadig te zijn, de bestemde tijd 
zal gekomen zijn’ (Ps.102:14). Dan zal Israël tot een zegen 
zijn voor de volkeren; hun aanneming zal voor een vervallen 
kerk zijn als het leven uit de doden (Rom.11:15, zie ook 
Micha 5:7).

De tijd zal komen, waarop Zacharia 8:23 in vervulling zal 
gaan: ‘dat tien mannen uit allerlei tongen der heidenen grij-
pen zullen, ja, de slip grijpen zullen van één Joodsen man, 
zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben 
gehoord, dat God met ulieden is.’

Wat wil deze profetie ons zeggen? Allereerst: de terugkeer 
van de Joden naar Israël. Vervolgens dat zij zich zullen beke-
ren tot de Heere Christus als hun Messias. En ten slotte dat 
zij door de Heere een instrument zullen zijn tot de bekering 
der volken.

Als we zien op wat voor ogen is, zowel wat Israël aangaat als 
de gehele wereld, lijkt dit volslagen onmogelijk. Dat heeft 
echter niet te maken met de grootte van de zaak, maar met 
de grootte van ons ongeloof. Inderdaad zal het het grootste 
wonder zijn wat de wereld ooit heeft meegemaakt. Maar de 
Heere belooft het. En omdat Hij weet wat voor een ongelo-
vig hart wij hebben, zegt Hij met nadruk in vers 6: ‘Alzo zegt 
de HEERE der heirscharen: Omdat het wonderlijk is in de 
ogen van het overblijfsel van dit volks in deze dagen, zou het 
daarom ook in Mijn ogen wonderlijk zijn? spreekt de HEE-
RE der heirscharen?’ Tot twee keer toe noemt Hij Zich: de 
HEERE der heirscharen. De Almachtige. Zou voor Hem iets 
te wonderlijk, iets te onmogelijk zijn? 

Toen Hij op aarde was, geloofden velen ook niet in de op-
wekking der doden. Christus zei: Gij dwaalt, niet wetende 
de Schriften, noch de kracht Gods, Matth. 22:29. Hetzelfde 
mag ook gezegd als wij de bekering van Israël niet geloven. 
Juist als het gaat over de bekering van Israël wordt steeds 
weer de kracht Gods benadrukt als een zekerheid en garan-
tie van de vervulling van Zijn heilsbelofte. Paulus schrijft in 
Romeinen 11:23: ‘Zij zullen ingeënt worden; want God is 
machtig om dezelve weder in te enten’. Als we zien op de 
verblinding van het volk Israël die voortduurt tot op deze 
dag, is het begrijpelijk dat gedacht wordt: zullen deze dorre 
beenderen leven? Maar laten we dan bedenken dat God 
beloofd heeft dat ze zullen leven: Zie, Ik zal de geest in u 
brengen, en gij zult levend worden’ (Ezech. 37:5). Laten we 
dan ten volle verzekerd zijn, dat hetgeen beloofd is, Hij ook 
machtig is te doen. 

En tot een ieder van ons komt de roeping om aan de vervul-
ling van deze heilsprofetie mee te werken. In het volgende 
vers klinkt het: Vreest niet, laat uw handen sterk zijn. Laat 
uw handen sterk zijn, gijlieden, die in deze dagen deze woor-
den gehoord hebt uit de mond der profeten. 

En zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn

Zacharias 8:3-8

Ds. P. den Ouden

Vervulling van de heilsprofetie

Zicht op het Woord
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Ds. R. van de Kamp | voorzitter commissie Israël

Tot een getuigenis

‘Wie is er vandaag het knechtje van de juf?  
Ben jij dat Mirjam? Ga jij dan nu eerst het brood halen bij de 
bakker? Ik zal de politie even waarschuwen.’ Als de juffrouw 
een politie agent naar het hek ziet lopen, geeft ze Mirjam een 
seintje, zodat zij haar jas aan kan gaan trekken. Als de portier 
het hek heeft opengedaan, loopt Mirjam naast de politieagent 
naar de bakker. Zonder agent zou het veel te gevaarlijk zijn. Op 
school is iedereen bang voor een terroristische aanslag.

Zicht op Israël
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>> Het is niet zo moeilijk om een 
voorstelling te maken bij dit verhaal. 
Waarschijnlijk in Syrië? Of Nigeria? 
Nee, dichterbij. Veel dichterbij! In 
Amsterdam. Voor de Joodse school in 
Amsterdam staan gewapende politie-
mensen. Om het schoolplein een hoog 
hek en op iedere hoek een camera. Als 
je niet bent aangekondigd, kom je zo 
makkelijk de school niet in. Met de 
beveiliging zijn hoge kosten gemoeid, 
die een andere school niet heeft. En 
de camera’s moeten nodig worden ver-
vangen evenals het hek. Maar het kost 
allemaal zoveel …

Het is onrustig op straat. Politiewagens 
rijden af en aan. Op een belangrijk 
kruispunt is een waterkanon neerge-
zet, gereed om te worden ingezet. Op 
iedere hoek staan politieagenten, al 
of niet te paard, en soldaten met ma-
chinegeweren. Spanning alom. Wat is 
er aan de hand? Vlakbij de oude stad 
heeft een terrorist een politieagent 
met een mes in zijn nek gestoken. De 
terrorist is dood geschoten. Opereer-
de hij alleen, of zijn er meerdere? De 
oude binnenstad van Jeruzalem wordt 
afgesloten en doorzocht. Op een an-
dere plaats rijdt bij een bushalte een 
auto op de wachtende mensen in: twee 
zwaargewonden. Op de westelijke Jor-
daanoever een steekincident. Voortdu-

rende spanning, ook aan de grens met 
buurlanden.

Samen met een aantal deskundigen is 
nagedacht over een mogelijke oplos-
sing voor de beveiliging van de Joodse 
school. Netwerken worden geactiveerd, 
enkele aanloopkosten gefinancierd, 
kennis en relaties ingezet. De Joodse 
gemeenschap vraagt zich verwonderd 
af waarom wij dat doen.

‘Waarom zoeken jullie ons op in Israël 
terwijl er zoveel spanningen zijn op dit 
moment?’ vroeg een rabbijn aan ons 
toen wij als leden van de commissie 
Israël hem bezochten. Waarom hebben 
jullie dat ervoor over? Waar worden jul-
lie door gedreven? De waardering was 
merkbaar bij die jonge soldaten, die de 
grens met Libanon bewaakten, toen wij 
met hen in gebed gingen.
Eind 2014 heeft de generale synode de 
commissie Israël groen licht gegeven 

om invulling te geven aan de roeping 
die wij als kerk hebben ten aanzien van 
het Joodse volk. Hiervoor zijn in 2015 
de eerste stappen gezet. Het jaar dat er 
een recordaantal Joden is teruggegaan 
naar Israël. De laatste vijftien jaar zijn 
er niet zoveel mensen terug gegaan als 
dit jaar: 30.000. Een belangrijke reden 
is het toenemende antisemitisme. Veel 
Joden zoeken veiligheid en willen daar-
om naar hun thuisland. Ondanks de 
spanningen. En wat denkt u van veel 
jonge Joden, die in het buitenland zijn 
opgegroeid en daar hebben gestudeerd, 
maar waar de Heere in hun hart de 
begeerte geeft om naar Israël te verhui-
zen?

Er is veel nodig om de stroom van im-
migranten te begeleiden en hen een 
plaats in de maatschappij te geven. 
Wat kunnen wij daarin betekenen? En 
moeten we daarin iets betekenen?

Een groot gedeelte van de bevolking 
in Israël is seculier. Maar geldt dat 
niet voor veel landen? Dringt ook in 
ons land de secularisatie niet steeds 
verder door? Waarom moet er zoveel 
aandacht zijn voor Israël en het Joodse 
volk? Het antwoord is niet moeilijk. Zij 
zijn de ‘beminden, om der vaderen wil’ 
(Rom.11:28). Izak gaf als zegen mee 
aan zijn zoon Jakob: ‘Vervloekt moet 

Zicht op Israël



hij zijn, zo wie u vervloekt; en wie u 
zegent, zij gezegend!’ (Gen. 27: 29b). 
De apostel Paulus maakt duidelijk dat 
wij veel aan het Joodse volk te danken 
hebben. De Heere Jezus is geboren uit 
het Joodse volk. Wat heeft het Joodse 
volk hier niet voor moeten lijden? Be-
seffen wij dat wel voldoende?
Hij is gekomen tot het Zijne, en de 
Zijnen hebben Hem niet aangenomen’ 
(Joh.1:11).Omdat zij het Evangelie 
hebben verworpen, heeft Paulus zich 
tot de heidenen gewend en zijn ook wij 
bekend geworden met het Evangelie 
van de gekruisigde Christus. Maar de 

Heere geeft Zijn genade niet om die 
voor onszelf te houden. En ten aanzien 
van het Joodse volk is Gods Woord 
duidelijk. ‘Zo zeg ik dan: Hebben zij 
gestruikeld, opdat zij vallen zouden? 
Dat zij verre; maar door hun val is de 
zaligheid den heidenen geworden, 
om hen tot jaloersheid te verwekken’ 
(Rom.11:11). Wij worden geroepen om 
hen jaloers te maken. Om hen tot een 
getuigenis te zijn (Rom.10:2). Daarom 
zoeken wij als commissie Israël mo-
gelijkheden waardoor wij onze liefde 
kunnen laten zien, hun vertrouwen 
winnen en met hen in gesprek te ko-

men. Daarbij is ook uw en jouw hulp 
nodig en dat betreft in de eerste plaats 
het gebed! Persoonlijk, maar ook in de 
openbare gebeden. Maar er zijn meer 
mogelijkheden die op dit moment 
verder worden uitgewerkt. Er is veel 
te vertellen over wat er op dit moment 
in Israël gebeurt en de Bijbelse lijnen 
die daarin oplichten. Daar is dit artikel 
veel te kort voor. Daarom zijn wij dank-
baar dat deze uitgave van Zicht op de 
kerk ‘Israël’ als thema heeft. Maar er is 
zoveel meer. Schenke de Heere dat de 
liefde van Christus voor Zijn broeders 
naar het vlees ons mag dringen.

9

 De foto’s op deze pagina’s zijn onderdeel van de rapportage, zoals uitgelegd op pagina 34
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Bij heel wat mensen gaat hun hart sneller kloppen als het 
over Israël gaat en velen spitsen hun oren als er iets wordt 
gezegd over het Joodse volk. En vergissen wij ons als dit 
aantal steeds groter wordt? Heeft u wel eens geteld hoeveel 
reizen er worden georganiseerd naar het ‘beloofde land’? 
Wat is er aan de hand? Waarom lopen mensen zo warm voor 
Israël? Moeten wij iets met Israël hebben of hebben wij een 
roeping ten aanzien van Israël? En zo ja, waartoe worden wij 
dan geroepen?

Israël is bijzonder, omdat het het land van de Bijbel is. En 
het Joodse volk is bijzonder omdat het Gods verbondsvolk 
is. Of is door de komst van Christus in de wereld alles ver-
anderd? Is de kerk in de plaats gekomen van Israël? Dit is 
wat men onder vervangingstheologie verstaat. De kerk heeft 
Israël vervangen en daarom is Israël en het Joodse volk niet 
anders dan andere landen of volken. Van de vervangings-
theologie wordt inmiddels door theologen en kerken open-
lijk afstand gedaan. Maar het lijkt nu wel weer of er een 
tegenreactie op gang komt.  Het gevaar dreigt dat Israël in 
de plaats van de kerk komt. Dat alles om Israël gaat draaien. 
Wat is het nodig dat wij het rechte evenwicht behouden. 
Daar is voortdurend de hulp van de Heere voor nodig en het 
licht van Zijn Heilige Geest. Dit vraagt doordenking van de 
Schrift als het gaat om de verhouding tussen Israël en de 
kerk en het bepalen van onze roeping ten aanzien van Israël. 

Paulus is er duidelijk over.  God heeft Zijn volk niet versto-
ten! (Rom. 11:1). Maar wat betekent dat? Misschien heeft 
u er wel eens over nagedacht. Hoe komt het toch dat Israël 
steeds weer zoveel aandacht krijgt? En dat de hele wereld 
zich met Israël bemoeit? Als u de wereldkaart neemt, kunt u 
Israël er bijna niet op terug vinden. Er zijn verschillende lan-
den die hun haat tegen Israël niet onder stoelen of banken 
steken. Die het liefst Israël van de kaart doen verdwijnen en 
alvast een voorschotje nemen om Israël niet meer op de kaart 
te laten voorkomen in hun schoolboeken. Hoe komt het dat 
het Joodse volk steeds klappen krijgt? Waar komt de toene-
mende haat tegen dit volk vandaan? Ook in ons land worden 
Joden bedreigd en voelen zij zich soms niet veilig. Het antise-
mitisme neemt grotere vormen aan. Waar ligt de oorzaak?

De Heere heeft het Joodse volk uitverkoren om uit hen Zijn 
Zoon geboren te laten worden. Hij noemt hen ‘Mijn eerstge-
borene’ (Ex.4: 22). En de eerstgeborene neemt een bijzonde-
re plaats in het huisgezin in. Paulus noemt hen de olijfboom. 
De Joden zijn de natuurlijke takken. De heidenen worden 
als wilde takken ingeënt in deze olijfboom (Rom.11:24). 
Het Joodse volk is een bijzonder volk en het land Israël 
een bijzonder land. Dat is bepalend voor onze roeping als 
kerk. Een roeping die begint met de opdracht: Bidt om de 
vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. 
(Ps.122:6). 

Israël

Zicht op Israël
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Dr. P. de Vries | docent Hersteld Hervormd Seminarium

De kerk
en het Joodse volk

Een deel van een module Bijbelse theologie die ik geef in het 
derde jaar van het bachelor, is gewijd aan de verhouding tussen 
de christelijke kerk en het Joodse volk. Wie over de christelijke 
kerk spreekt, moet beseffen dat zij in haar nieuwtestamentische 
vorm als een stroming binnen het Jodendom van de Tweede 
Tempel is ontstaan. De allereerste christenen waren allen Joden. 
Rond deze eerste kring rond Jezus als de beloofde Messias komt 
spoedig een tweede kring van christenen uit de heidenen.

 De foto’s op deze pagina’s zijn onderdeel van de rapportage, zoals uitgelegd op pagina 34
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Nieuw ten opzichte van de oude be-
deling is dat deze christenen uit de 
heidenen niet gebonden worden aan de 
specifiek mozaïsche elementen van de 
wetgeving aan de Sinaï. 

Farizeeërs, Sadduceeërs en Essenen 
hadden allen de claim dat zij Mozes 
en de Profeten op de juiste manier 
verstonden en het Israël van God 
vormden. Het Nieuwe Testament be-
tuigt ons dat wij Mozes en de Profeten 
alleen op de juiste manier verstaan, als 
wij leren erkennen dat zij hun vervul-
ling hebben gevonden in Jezus Chris-
tus. De kring rond Hem bestaande uit 
Joden en heidenen die Hem als Heere 
belijden is het Israël Gods. Alleen door 
geloof in Jezus Christus en door toe-
treden tot de kring rondom Hem is er 
behoud. 

Na de val van de tweede tempel blijven 
slechts twee vormen van Jodendom be-
staan. Daarmee moeten het rabbinale 
Jodendom en de christelijke kerk wor-
den bedoeld. In welke vorm van Joden-
dom vinden we nu de voortzetting van 
Gods verbond met Abraham? 

Het nieuwe testamentische antwoord 
is duidelijk. Dat is de christelijke kerk. 
Dat betekent ook dat wij, als wij spre-
ken over vervangingstheologie in ne-
gatieve zin, wel heel duidelijk moeten 
aangeven wat wij daarmee afwijzen. 

De christelijke kerk is de voortzetting 
en niet de vervanging van de gemeen-
te van God onder het oude verbond. 
Nieuw bij deze voortzetting is het 
toetreden van de heidenen. Betekent 
dit dat onder de nieuwe bedeling het 
Joodse volk een volk is geworden gelijk 
aan alle volkeren van de wereld? Die 
laatste gedachte heeft brede aanhang 
gekregen binnen de christelijke kerk. 
Toch zijn er altijd theologen geweest 
die beseften dat er ook onder de nieu-
we bedeling bijzondere beloften bleven 
voor het Joodse volk. 

Een positieve verwachting ten aanzien 
van het Joodse volk vinden we bij Atha-
nasius en Augustinus. Beide kerkvaders 
verwachten een massale bekering van 
het Joodse volk. Wel moet worden ge-
constateerd dat zij te weinig hebben 
beklemtoond dat de kerk uit Israël is 
voortgekomen en de kern van de chris-
telijke kerk gevormd wordt door de 
christenjoden. Die laatste gedachte vin-
den we wel bij Calvijn. Voor hem heeft 
het Joodse volk daarin een andere plaats 
dan andere volken, dat wij op grond van 
Gods verbond mogen weten dat er altijd 
Joden tot de christelijke kerk zullen 
behoren. Calvijn verwacht geen massale 
bekering van het Joodse volk. 

Die verwachting vinden we wel bij de 
puriteinen en de mannen van de Nade-
re Reformatie. Vaak meende men ook 
dat de bekering van Israël een univer-
sele bloeitijd van de kerk zou inluiden. 
Dat verwachting heeft te maken met 
de exegese van Romeinen 11:15. Deze 
tekst wordt zo gelezen dat Israëls aan-
neming uit de doden voor de volkeren 
leven uit de doden zal betekenen. Nog 
meer dan ooit het geval is geweest zal 
het Evangelie op de volkeren beslag 
leggen. Zelf betwijfel ik de juistheid 
van deze exegese en meen ik, zoals de 
verwerping van de meerderheid van 
Israël rond de verzoenende kruisdood 
van Christus begon, de aanneming van 
heel Israël plaatsvindt rond het nade-
ren van de opstanding van alle doden 
bij Christus’ wederkomst.

Als kerk die onder haar leden allereerst 
Joden en vervolgens ook heidenen telt, 
zien we uit naar de volmaakte vervul-
ling van al Gods beloften. Het slotvisi-
oen van het boek Openbaring spreekt 
van de neerdaling van het nieuwe 
Jeruzalem uit de hemel. In deze stad 
zonder tempel zullen de vrijgekochten 
uit de oude en de nieuwe bedeling, 
Joden en heidenen samen het loflied 
aanheffen op Hem Die meer dan de 
tempel is namelijk het Lam. Wie hier 
naar uitziet, bidt: ‘Maranatha’.
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Op de grens van bos en het  centrum van Nunspeet!

Het SZMC is het ziekenhuis in Jeruzalem waar veel 
slachto� ers ten gevolge van aanslagen of andere 
calamiteiten worden opgevangen en behandeld. 
Zowel daders als slachto� ers worden zonder 
onderscheid behandeld.

Het Shaare Zedek Ziekenhuis is een pro life ziekenhuis 
en ontvangt door haar beleid dat gebaseerd is op de 
Thora, nauwelijks enige overheidssubsidie.

Stichting Shaare Zedek stelt zich ten doel om vanuit 
Nederland meer bekendheid te geven aan het Shaare 
Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem en � nanciële en morele 
hulp te verlenen.

Help
de eerste
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te verlenen.

Doneer rechtstreeks op
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Telefoon 0184-612632 • Mobiel 06-51236636 (b.g.g)
Email info@shaarezedek.nl
NL74ABNA0436427060 t.n.v. Stichting Shaare Zedek
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Diaconale steun
aan Israël

Ds. J. Joppe | voorzitter generale diaconale commissie

In 2014 kwam ik hem tegen in Jeruzalem. Met 
zijn zwarte hoed en prachtige pijpenkrullen hield 
hij me staande. Laten we hem Levi noemen. Hij 
was niet op weg naar de Klaagmuur, maar naar de 
gaarkeuken om eten te halen. Levi vertelde dat hij 
arm was en vroeg om wat geld. In ruil voor het ma-

ken van een foto heb ik hem een paar euro gegeven.

Over armoede in Israël hoor je niet zo-
veel. Maar toch leeft 1 van de 4 men-
sen in Israël onder de armoedegrens. 
De lonen zijn laag in vergelijking met 
de kosten van levensonderhoud. Dat 
betekent dat deze mensen te weinig 
geld hebben om eten, kleding en soms 
zelfs de huur van een huis te kunnen 
betalen. In Israël zijn om deze redenen 
gaarkeukens opgericht. Dat zijn grote 
keukens waar de arme bevolking gratis 
een maaltijd kan krijgen.

Mogelijkheden voor 
diaconale ondersteuning  
Op welke wijze kan er door de generale 
diaconale commissie en ook door plaat-
selijke diaconieën en gemeenteleden 
diaconale steun aan Israël geboden 
worden? Hieronder worden een aantal 
stichtingen genoemd die actief zijn in 
Israël.  Deze lijst is niet uitputtend en 
kan zeker uitgebreid worden. Voor meer 
informatie verwijzen wij u ook naar de 
websites van de betreffende stichtingen. 

Christenen voor Israël steunt diverse 
projecten om arme Joden van voedsel 
te voorzien. Het belangrijkste van deze 
projecten is de samenwerking van het 
Jaffa Instituut en Hineni die in het 
centrum van Jeruzalem een gaarkeuken 
hebben waar dagelijks veel mensen een 
gezonde maaltijd kunnen nuttigen. 
De stichting Steun Messias belijdende 
Joden heeft naast Bijbelverspreiding 

ook verschillende diaconale projecten. 
Zo ontvangen arme Messias belijdende 
Joden in een gemeente via het Hada-
dit-Israeli-Fund financiële steun. In 
Jeruzalem is een afkickcentrum Beit 
HaYeshua, wat ‘Huis van de verlossing’ 
betekent. In het programma staat Jezus 
de Messias centraal. Alleen door Hem 
zullen ze kracht ontvangen om met hun 
oude leven te breken.

Het Isaäc da Costa Fonds zet zich naast 
de evangelieverkondiging ook in voor 
diaconale projecten in Israël. Ook wor-
den er bijvoorbeeld jaarlijks pakketten 
met bemoedigende inhoud naar Mes-
sias belijdende soldaten in het Israëli-
sche leger gestuurd.

Het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeru-
zalem heeft ook projecten die steun 
waard zijn. Het is het oudste zieken-
huis van Jeruzalem buiten de muren 
van de oude stad. Shaare Zedek is een 
strikt orthodox ziekenhuis. De sabbat 
wordt er bijvoorbeeld nauwgezet in ere 
gehouden. Alles wat er in dit zieken-
huis gebeurt, wordt door een godsdien-
stige instelling gedragen. Dat betekent 
ook, dat het leven als schepping van 
God, van de conceptie tot het sterven 
beschermd wordt. Er is dus geen spra-
ke van abortus en euthanasie. Het zie-
kenhuis staat open voor alle inwoners 
van het land, van welke religie of welk 
ras dan ook.

Stichting Jemima biedt een ‘thuis’ voor 
Arabische kinderen en jongvolwasse-
nen met een verstandelijke of meervou-
dige handicap. In de loop van de jaren 
is er naast woonzorg ook dagbesteding 
en thuisbegeleiding bij gekomen. In 
het tehuis werken lokale Arabische 
medewerkers samen met deskundige 
(in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit 
diverse landen, waaronder Nederland.

Ondersteuning door 
de generale diaconale 
commissie 
De generale diaconale commissie 
beheert momenteel  een bescheiden 
Fonds Israël dat voor diaconale activitei-
ten in Israël is aangelegd. De verwach-
ting is dat er in de toekomst ook hulp 
geboden zal worden aan één of meerde-
re initiatieven. Meer informatie hierover 
kunt u te zijner tijd vinden op de web-
site of lezen in de digitale nieuwsbrief 
die door de generale diaconale commis-
sie verspreid wordt. Inschrijven voor de 
nieuwsbrief kan via de website:
www.hersteldhervormdekerk.nl/
diaconaat

Diaconale steun
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Sinds 1 januari 2015 
worden verschillende 
zorgtaken niet meer of 
niet meer automatisch 
uitgevoerd. Het volle 
gewicht ligt nu op de 
eigen kracht van de 
burger en zijn sociale 
omgeving. Dit betekent:  
zelfredzaamheid en  
zorgen voor elkaar. 
Maar hoe organiseer  
je dit?

Inschakelen van  
‘eigen’ kring 
Het inschakelen van de sociale kring 
van burgers is een van de belangrijkste 
manieren waarop gemeenten denken 
te kunnen bezuinigen op professionele 
zorg. Mensen moeten eerst een beroep 
doen op partner, familie, vrienden of 
buren. Pas daarna komt mogelijk de 
professionele hulp in beeld. Het kabi-
net wil dat mensen langer thuis wonen 
en meer zelf doen. Dit vraagt dus 
steeds meer inzet van mantelzorgers en 
vrijwilligers. 

Diaconaat in een  
nieuwe jas 
De verzorgingsstaat is overgegaan in 
een ‘participatiesamenleving’: samen 
zorgen dat iedereen kan meedoen. Ook 
de komst van vele vluchtelingen naar 
Nederland vraagt om aandacht. In deze 
nieuwe situatie krijgt het diaconaat een 
nieuwe taak. Ook is er het toenemende 
probleem van eenzaamheid. Dat opent 
de weg naar ervaren zinloosheid en 
een toenemende wens tot levensbeëin-
diging. Intussen is de kerk niet meer 
vanzelfsprekend een vindplaats voor 
antwoorden en ondersteuning. Het do-
mein van zorg en welzijn wordt complex 
en vraagt om een nieuwe ordening. 

Initiatief  
Diaconaal Loket Zeist 
In deze context past het project Di-
aconaal Loket Zeist (DLZ). Met het 
initiatief willen kerken en christelijke 
instellingen in Zeist sociale en financi-
ele problemen in de regio gezamenlijk 
aanpakken. Bij het loket kunnen men-
sen terecht die geen ondersteuning 
kunnen krijgen van bijvoorbeeld het 
WMO-loket. 
Het DLZ verenigt de diaconieën van de 
plaatselijke kerken. De Gereformeerde 
Gemeente, de Christelijke Gerefor-

meerde kerk en de PKN participeren 
allen in het initiatief. Ook diverse 
christelijke zorgorganisaties maken deel 
uit van het DLZ. Verder wordt er sa-
mengewerkt met de NPV, wijk-inloop-
huizen van Kerk en Samenleving en de 
stichting ‘Als kanker je raakt’. Ook zijn 
er gesprekken met ouderenorganisaties, 
jeugd- en de schuldhulpverlening en 
zo meer. De burgerlijke gemeente Zeist 
is DLZ ook bijzonder van dienst in het 
opzetten van het initiatief. Het DLZ 
verstevigt zo zijn plaats binnen het 
gehele sociale netwerk in Zeist.

De stichting DLZ wil vanuit christe-
lijke liefde in nauwe samenwerking 
en afstemming met de diaconieën van 
kerken en kerkgemeenschappen men-
sen helpen. Daarbij kent de stichting 
geen beperkingen ten aanzien van de 
zorgvraag en de levensvisie van de zorg-
vrager. De intentie is om een sluitend 
aanbod van noodzakelijke zorg en on-
dersteuning te garanderen.

Coördinatie  
vrijwillige hulp 
De betrokken deelnemers geven aan 
wat ze voor het project kunnen beteke-
nen. Belangrijk is ook dat die vrijwillige 
hulp die gegeven wordt bij DLZ goed 
wordt gecoördineerd. Daarom is er 
door DLZ een coördinator benoemd 
die contact onderhoudt met de coördi-
natoren van de verschillende kerken.

Wat kunnen vrijwilligers onder leiding 
van de coördinator bij wijze van voor-
beeld zoal doen?
• Binnenshuis orde op zaken stellen
• Nagaan welke vrijwillige hulp  

moet worden ingezet: huis, tuin, 
boodschappen en dergelijke

• Eventueel vervoer naar huisarts, 
fysiotherapeut, ziekenhuis en  
dergelijke

Een praktisch voorbeeld van
‘zorgen voor elkaar’

Initiatief Diaconaal Loket Zeist

dr. R. Seldenrijk
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Project huiselijk geweld 
en kindermishandeling

 
Het belang van het herkennen 
van signalen en mogelijkheden 

voor (laagdrempelig) advies

S. Snoei 

Na de catechisatieles blijft Marjan 
wachten om de ouderling te kunnen 
spreken. Omdat er weinig tijd is, ver-
telt ze in korte bewoordingen dat het 
thuis niet lekker loopt. Haar ouders 
hebben vaak ruzie en dan wordt er 
gescholden en geslagen. Tijdens een 
ruzie gebeurt het weleens dat het 
servies door het huis vliegt. Marjan 
is dan bang en maakt zich zorgen om 
haar jongere broertjes en zusje. De 
ouderling maakt een afspraak met 
Marjan voor een gesprek hierover. 
Maar op de genoemde afspraak komt 
Marjan niet opdagen. Wat doe je dan 
als ouderling?

De dominee maakt zich al langer zor-
gen om het gezin uit zijn gemeente. 

De kinderen zien er onverzorgd uit 
en de moeder uitgeput. Ook krijgt hij 
signalen van gemeenteleden die zich 
zorgen maken. Hij heeft het al een 
keer met de wijkouderling besproken 
en die is bij het gezin langs geweest. 
In het gesprek vertelden de ouders 
dat het allemaal goed gaat binnen 
hun gezin en dat er niets aan de hand 
is. Wat doe je dan als predikant en als 
ouderling?

Deze voorbeelden zijn enkele situ-
aties die zich voor kunnen doen in 
uw kerkelijke gemeente. Ze zijn met 
velen uit te breiden. Duidelijk is dat 
er iets mis lijkt te zijn binnen deze 
twee gezinnen. Als predikant of als 
ouderling voelt u aan dat het niet 
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• Signaleren of misschien professione-
le hulp nodig is: zorg, welzijn, admi-
nistratie en dergelijke

• Ervaring rapporteren aan de coördi-
nator 

• Veelvoorkomende problemen (bij-
voorbeeld financiële) signaleren: die 
kunnen een bredere beleidsmatige 
oplossing nodig maken. 

Vanuit deelnemende kerken is er een 
college van ambassadeurs van het 
DLZ. Het DLZ wil een coördinerende 
rol vervullen in de beoogde christelijk 
geïnspireerde zorg in Zeist. Ook zijn er 
voldoende fondsen geworven voor de 
aanstelling van een parttime coördina-
tor en de huur van een ruimte, gelegen 
in het centrum van Zeist, op het markt-
plein en naast de bibliotheek.

In ons achterhoofd
De nieuwe situatie vraagt van de dia-
conie steeds meer en steeds concreter 
organisatietalent en ondersteuning. In 
ons achterhoofd of hart staat: ‘Draagt 
elkanders lasten, en vervult alzo de 
wet van Christus’ (Gal.6:2). Met liefde 
vanuit het hart komen alle dingen in 
beweging. Barmhartigheid is in praktijk 
gebrachte liefde. Liefde is de vervulling 
van de wet (Gal.5:14 | Lev.19:18 |  
Matth.22:19 | Mark.12:31 | Jak.2:8) 
en het geloof werkt door de liefde 
(Rom.13:8-10 | Gal.5:6 | 1 Thess.1:3). 

Barmhartigheid is de kern van het 
diaconaat. Barmhartigheid is de levens-
houding. En een van de werken van 
barmhartigheid is de zorg en aandacht 
voor medemensen. Zo is ook deze cir-
kel rond. Wilt u hierin in uw gemeente 
iets betekenen?

Meer informatie over het project is te 
vinden op de website:
www.diaconaalloketzeist.nl

 Deze foto is onderdeel van de rapportage, zoals uitgelegd op pagina 34
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Goedkoop
Administratiekantoor

Bespaar tot wel 50%
op uw kosten!

Voor het MKB en de
ZZP'er

 

Bel voor een gratis
offerte 06-10077731

of 0184-751027

Hardinxveld-Giessendam
& Hulshorst/Nunspeet

 
www.goedkoop-

administratiekantoor.nl.

kerkbanken | kerkstoelen | kansels 
bankstoffering | doopvonts | lessenaars

collectezakken | liturgieborden

www.meesterlijke-interieurs.nl

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

wat kunnen wij 
voor u betekenen?

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

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

Voor verdere informatie 
 en aanmelding: 

T  0180 - 42 69 55 
E   info@psychbrouwer.nl 
I    www.psychbrouwer.nl 

Vestigingen in Ridderkerk, Barneveld en Meteren 

         ■   Onderzoek 
         ■   Advies 
        ■   Begeleiding 
         ■   Behandeling 

Bij o.a.: ADHD · angst · 
burn-out · depressie · faal-
angst · fobie · gedragspro-
blemen · identiteitsproble-
men · lichamelijke span-
ningsklachten · negatief 
zelfbeeld · onzekerheid · 
opvoedingsproblemen · 
paniek · piekeren · PDD-
NOS · relatieproblemen · 
slaapproblemen · somber-
heid · spanning · stress · 
syndroom van Asperger. 
 

Hulpverlening aan 
kinderen, jongeren 

en volwassenen 

Weijdehorst
camping

Weijdehorst
camping

Camping Weijdehorst
Staverhul 22
3888 MR  Uddel

T (0577) 402 520
info@weijdehorst.nl
www.weijdehorst.nl

IBAN NL 42 ABNA 0508574102
Kvk 56434472
BTW NL852123401B01

•	 Op	de	Veluwe
•	 Seizoensplaatsen
•	 Pipowagen
•	 Gratis	wifi
•	 Zondagsrust

Mardik & Liesbeth 
Bronkhorst
Staverhul	22		|		Uddel
T	(0577)	402	520

www.weijdehorst.nl

www.terlingerhoeve.nl
Recreëren in het Zuid-Limburgse heuvelland 

voor een betaalbare prijs (2-20 pers).

Goedkoop
Administratiekantoor

Bespaar tot wel 50% op uw kosten!
Voor het MKB en de ZZP’er

Bel voor een gratis offerte
06-10077731 of 0184-751027

Hardinxveld-Giessendam
& Hulshorst/Nunspeet

www.goedkoopadministratiekantoor.nl



>> goed gaat. U maakt zich zorgen en 
wilt het gesprek aangaan. Maar Marjan 
komt niet opdagen tijdens het gesprek 
en ouders lijken niet open te staan voor 
een gesprek. Wat doe je dan? Moet je 
actie ondernemen en zo ja hoe? Je kunt 
dit toch niet zomaar laten gaan? Een 
lastig dilemma voor de kerkenraad.

Huiselijk geweld komt veel voor. Ne-
derland kent ieder jaar zo’n 200.000 
slachtoffers van huiselijk geweld. 
Huiselijk geweld is geweld dat door 
iemand uit de huiselijke of familiekring 
van het slachtoffer wordt gepleegd. De 
term huiselijk geweld verwijst naar de 
relatie tussen de pleger en slachtoffer, 
bijvoorbeeld een (ex)partner, gezins- of 
familieleden. We kunnen dan denken 
aan (ex)partnergeweld, kindermis-
handeling, ouderenmishandeling en 
eergerelateerd geweld, waaronder hu-
welijksdwang, achterlating, eerwraak 
en meisjesbesnijdenis. Vormen van kin-
dermishandeling zijn lichamelijke mis-
handeling, lichamelijke verwaarlozing, 
psychische mishandeling, psychische 
verwaarlozing en seksueel misbruik. 

Vaak is zoiets al jaren aan de gang voor-
dat het naar buiten komt. Achteraf zijn 
er signalen geweest, maar die zijn niet 
opgemerkt of men wist zich er geen 
raad mee. Daardoor werd er geen actie 
ondernomen. Helaas komt huiselijk 
geweld en kindermishandeling ook 
voor binnen de kerkelijke gemeente. 
In februari 2012 verscheen het rapport 
‘De mantel der liefde’ naar aanleiding 
van een verkennend onderzoek door 
Movisie naar huiselijk geweld in ortho-
dox-christelijke kring. Een van 
de conclusies uit dit rapport 
was dat de signalering van 

huiselijk geweld in orthodox-christelij-
ke kring verbetering behoeft. 

Landelijk komt er steeds meer aan-
dacht voor het vroegtijdig signaleren 
van huiselijk geweld en kindermishan-
deling. Recent is, onder andere naar 
aanleiding van het rapport van Movi-
sie, door De Vluchtheuvel, Stichting 
Schuilplaats en het ds. G.H. Kersten-
centrum het project ‘Huiselijk geweld 
en kindermishandeling’ gestart. De 
opdrachtgevers van het project zijn de 
Gereformeerde Gemeenten, de Gere-
formeerde Gemeenten in Nederland 
en de Hersteld Hervormde Kerk. 

De doelstelling van het 
project zijn:
• Het informeren van de kerkelijke 

achterban over huiselijk geweld en 
kindermishandeling, en de moge-
lijkheden voor de aanpak van dit 
probleem

• Bewustwording van factoren die de 
geslotenheid over huiselijk geweld 
en kindermishandeling bevorderen 
of in stand houden

• Advisering bij situaties van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Dit 
advies kan worden gevraagd door 
hulpvragers, maar ook door fami-
lieleden, docenten, ambtsdragers, 
gemeenteleden, jeugdwerkers, en 
dergelijke

• Advisering van seculiere organisaties 
die werken met reformatorische 
gezinnen

Binnen de genoemde drie instellingen 
zijn inmiddels aandachtsfunctiona-
rissen aangesteld die dit project uit-
voeren. De aandachtsfunctionarissen 
zijn laagdrempelig te benaderen door 
iedereen die advies nodig heeft in een 
situatie van huiselijk geweld of kinder-
mishandeling. 

In de meeste gevallen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling is on-
macht leidend in het handelen. Reali-
seert u zich dat te allen tijde! Ga naast 
pleger en schachtoffer staan, luister 
naar hun motivatie en wensen voor 
verbetering van hun situatie en laat uw 
oordeel achterwege. Vanuit die geza-
menlijkheid kunt u op zoek gaan naar 
manieren om het geweld te doen stop-
pen. In de praktijk is dit echter ont-
zettend moeilijk. Schroom daarom ook 
niet om een aandachtsfunctionaris te 
benaderen voor advies. Verder kunt u 
bij een vermoeden van huiselijk geweld 
en kindermishandeling (anoniem!) 
contact opnemen met Veilig Thuis op 
0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) 
of ga naar www.vooreenveiligthuis.nl. 
Bij acute nood: bel de politie, 1-1-2. 

De contactgegevens van de aandachts-
functionarissen zijn te vinden op de 
website van de generale diaconale 
commissie:
www.hersteldhervormdekerk.nl/ 
diaconaat/beleidsgebieden/bin-
nenlands-diaconaat/project-huise-
lijk-geweld-en-kindermishandeling

De auteur is als aandachtsfunctionaris 
werkzaam bij stichting Schuilplaats.
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 Deze foto is onderdeel van de rapportage, zoals uitgelegd op pagina 34
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Hoe start je
als gemeente

evangelisatiewerk?

Mede door de nauwe banden met het evangelisatiewerk 
wat er vanuit de HHG Voorburg mag plaatsvinden,  
is in juni 2014 vanuit de centrale kerkenraad (CK) de 
vraag gekomen om te zoeken naar mogelijkheden voor 
evangelisatie vanuit onze eigen gemeente. 
Het is belangrijk dat deze vraag vanuit de CK komt,  
omdat ondersteuning door hen in de verdere 
ontwikkeling en voortgang zeker nodig is.  

 Deze foto is onderdeel van de rapportage, zoals uitgelegd op pagina 34
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Hoe is het begonnen?
Eerst is er een commissie samenge-
steld uit de twee wijkgemeenten en de 
buitengewone wijkgemeente die Kat-
wijk telt. Aan alle drie de gemeenten 
is gevraagd een ouderling voor deze 
commissie te benoemen. Dit om een 
zo groot mogelijk draagvlak vanuit de 
gehele gemeente te verkrijgen.
Voor de duidelijkheid en de bevoegd-
heden van de commissie zijn in samen-
spraak met de CK de statuten en het 
huishoudelijk reglement opgesteld. Om 
de gemeente er meer bij te betrekken, 
is afgesproken dat er jaarlijks een ge-
meenteavond zal worden belegd waarin 
het evangelisatie- of zendingswerk cen-
traal staat. Ook wordt er met regelmaat 
iets in de nieuwsbrief (kerkbode) ver-
teld over de activiteiten en voortgang 
van de commissie. 

Evangelisatie in praktijk
Als een van de activiteiten is besloten 
om folders en/of Bijbels uit te delen 
onder winkelend publiek. Als commis-

sie dachten we eerst na om te evan-
geliseren in onze eigen woonplaats. 
Ondanks het feit dat ook in Katwijk 
veel mensen niet of nauwelijks meer 
naar de kerk gaan, is toch besloten om 
onze activiteiten in enkele buurtdor-
pen, waar er veel minder kerkgangers 
wonen, uit te voeren. In onderlinge 
samenspraak zijn Wassenaar en Oegst-
geest als meest voor de hand liggende 
plaatsen gekozen.

In de praktijk blijkt dat vrijwel altijd 
een vergunning van de gemeente 
(openbare ruimte) of toestemming van 
de winkeliersvereniging (winkelprome-
nade) nodig is. In ons geval kregen we 
geen toestemming van de winkeliers-
vereniging, maar wel van de gemeente. 
Hierdoor mochten onze activiteiten 
alleen op de openbare ruimte rondom 
het winkelcentrum worden uitgevoerd. 

Ook voor het foldermateriaal moet het 
nodige gebeuren. Welke folders gaan 
er gebruikt worden? Welke tekst, tele-

foonnummer(s), e-mailadres en derge-
lijke komt erop te staan?
Verder is het belangrijk dat er een 
goede planning wordt opgesteld. In de 
praktijk gaan er minimaal twee perso-
nen naar één locatie. Dit om elkaar, 
als dat nodig is, te helpen of te onder-
steunen. 

Voordat we aan de slag gaan lezen we 
een gedeelte uit Gods Woord en gaan 
we met elkaar in gebed. In de praktijk 
blijkt altijd maar weer dat er niemand 
is die God zoekt, ook niet tot één toe. 
Daarom is de vrije verkiezing het aller-
grootste wonder bij het evangeliseren. 
Gelukkig hangt het niet van ons af, 
maar zal God Zelf zijn volk bijeen-
brengen.

Vele malen klinkt het tijdens het evan-
geliseren: ‘Meneer/mevrouw mag ik u 
een folder meegeven?’ Soms een vraag:  
‘Waar gaat het over?’ En dan opeens 
een gesprekje, de ene keer kort de  
andere keer iets langer…

Uit de praktijk
Langzaam nadert er een vrouw in een scootmobiel. ‘Mag 
ik u een folder aanbieden?’ ‘Van de kerk zeker’, klinkt het 
antwoord. ‘Inderdaad, van de kerk, maar waarom reageert 
u zo negatief over de kerk?’ Even twijfelt ze en zet dan 
de mobiel stil. ‘Ach’, zegt ze, ‘ik ben zo teleurgesteld in 
de kerk na alles wat er is gebeurd met de priesters en die 
zogenaamde geestelijke leiders. Ook toen mijn man, zus 
en zoon zijn overleden was er nauwelijks tijd om even 
langs te komen. Nee, voor mij hoeft de kerk niet meer.’ 
‘Wat erg al deze dingen, maar kunt u hiervan God de 
schuld geven?’ Ze denkt even na en zegt: ‘Nee, God is 
daarvan niet de schuldige. Soms bid ik nog wel of steek 
een kaarsje aan. Weet je, ook ben ik wel een beetje jaloers 

op mijn zus want die komt in een kerk met een dominee, 
als ik zie hoe zij geholpen wordt… Maar voor mij hoeft 
het niet meer en ik weet het ook niet meer.’
‘Mevrouw, ook voor u is er een God in de hemel Die zich 
nog bekend wil maken door Woord en Geest. Dat Woord 
is de Bijbel. Heeft u een Bijbel in huis?’
‘Nee’, is het antwoord. ‘Mag ik u een Bijbel aanbieden, 
zodat u zelf kunt lezen Wie God is en wat Hij gedaan 
heeft en nog doet? Hier, alstublieft voor u!’
‘Mag ik hem zomaar meenemen, helemaal gratis?’ ‘Ja 
mevrouw, die krijgt u.’ ‘Bedankt’, zegt ze, ‘ik ga erin lezen’. 
Langzaam rijdt ze met haar scootmobiel weg en verdwijnt 
in het winkelende publiek.
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HULP NA EEN ONGEVAL 

Bent u slachtoffer geworden van 
een ongeval? Heeft u hierdoor 
schade? DB Letselschade kan u 
geheel kosteloos begeleiden bij het 
verhalen van uw schade.  

Voor meer informatie: www.     
db-letselschade.nl of 0252-701108. 

 

Te	  huur:	  Prachtige	  8-‐persoons	  
vakantiebungalow	  op	  de	  Hofstee	  
in	  Nunspeet.	  Voor	  prijzen	  en	  
informatie:	  
www.vakantiehuisjeopdehofstee.
webklik.nl	  of	  bel	  0577-‐492003	  

Met aandacht, zorg en respect

Dag en nacht bereikbaar

0172 - 23 33 38
Wij verzorgen alleen begrafenissen

Vraag geheel vrijblijvend het boekje 

”Mijn laatste wens”.

www.vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

info@vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

Sumatrastraat 11 - 2405 EM

- Alphen aan den Rijn -

VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging

advertentie

Onze nieuwe website is live!

www.breedtemaat-schoenen.nl

ASAV Hef- en
Hijstechniek B.V.
Hertzstraat 13a 
6716 BS Ede 
tel. 0318-655675 
fax. 0318-655919 
www.asav.nl  
info@asav.nl  

WWW.ASAV.NL

Uw partner voor

Kranen en takels
Hijsgereedschap

Maatwerk
Keuringen
Inspecties

Onderhoud
NEN3140

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V.

MEEDENKEN is onze Passie
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‘A
llereerst past de kerk oot-
moed. De rol die de kerk 
heeft gespeeld in de loop 
van de geschiedenis is ten 

hemel schreiend. Ik sprak eens een 
Joodse vrouw wiens familie bijna hele-
maal was uitgemoord. Haar vader, die 
was ontkomen, vertelde haar dat de 
nazi’s toen zeiden: ‘Jullie hebben Jezus 
vermoord, daarom moet wij nu jullie 
doden.’ Haar vader had toen tegen zijn 
kinderen gezegd: ‘Zullen jullie nooit 
in die Jezus geloven, die onze familie 
heeft laten vermoorden.’ 

Voor de Jood zijn alle kerken aan elkaar 
gelijk. Daardoor komt het dat kerken 
die agressief evangeliseren het verbrui-
en voor kerken die dat niet willen. Om-
gekeerd zijn voor de meeste christenen 
alle godsdienstige Joden aan elkaar 
gelijk. Het tegendeel is waar. Binnen 
het Jodendom is een zeer grote diversi-
teit van groepen en stromingen.  
 
Een terdege kennis van de Joodse reli-
gie is noodzakelijk. Om een voorbeeld 
te noemen: vaak wordt gedacht dat de 
Joden het begrip genade niet kennen. 
Maar het woord genade is juist een 
van de belangrijkste woorden in het 

Jodendom. Soms kan vanuit hun eigen 
geschriften worden bewezen dat hun 
eigen geleerden aan bepaalde teksten 
in de Tenach ook een Messiaanse bete-
kenis hebben gegeven. 
    
Verder moet er rekening worden ge-
houden met het feit dat wij het Oude 
en Nieuwe Testament hebben, en dat 
de Joden de Tenach (Oude Testament) 
bezitten. Daarnaast ook de Geschriften 
van de Wijzen, de Talmoed, ook wel 
genoemd de mondelinge leer. Terwijl 
voor christenen leer en leven moeten 
samengaan, legt de Jood allereerst alle 
nadruk op het leven. 

Het grote struikelblok voor de Jood 
is het geloof dat Jezus is de beloofde 
Messias. Zelf moeten wij ook goed 
weten waarom wij iets geloven of doen. 
Bijvoorbeeld in de gesprekken met 
Joden wordt ik er bijna altijd op aange-
sproken waarom wij de zondag als rust-
dag vieren, en niet de sabbat, terwijl in 
de kerk bij het voorlezen van de Tien 
Geboden, wel wordt gelezen: ‘Gedenk 
de sabbatdag, dat gij dien heiligt.’ 

Om teleurstelling te voorkomen, moe-
ten wij er op bedacht zijn dat het voor 

christenen niet eenvoudig is om in 
gesprek te gaan met Joden. Zelfs de zo-
genoemde Messiaanse Joden, ervaren 
veel weerstand en soms zelfs fysieke 
vijandschap van hun broeders naar het 
vlees.

Willen wij de verspreiding van het 
Evangelie bevorderen, dan kunnen wij 
dat het beste doen door Messiaanse 
voorgangers en gemeenten te steunen. 
Verder zijn er organisaties die doen aan 
het verspreiden van de complete Bij-
bel, dus met Nieuwe Testament. Het 
is zelfs zo dat Bijbelverspreiding onder 
Joden een enorme ontwikkeling heeft 
meegemaakt. 

Alleen het volledige Woord van God is 
een kracht Gods tot zaligheid; eerst de 
Jood en ook de Griek. In persoonlijke 
ontmoetingen moeten wij ons verre 
houden van redetwisten. De apostelen 
geven ons het voorbeeld hoe het Evan-
gelie onder Israël mag en moet worden 
verspreid. Zij poogden hun broeders 
naar het vlees te bewegen tot het geloof 
van Jezus, beide uit de Wet van Mozes 
en de Profeten (Hand. 28:23). Daarbij 
moet in ons getuigen een sterke liefde 
tot Gods oude bondsvolk doorklinken’.

Hoe benader ik een Jood 
met het Evangelie? 

In gesprek met ds. N. van der Want

 Deze foto is onderdeel van de rapportage, zoals uitgelegd op pagina 34

Zicht op evangelisatie



Zicht op de vrouwenbond

Toerustingsdagen 2015 

In Ridderkerk heeft mw. A. Rijken-Ubak 
de leiding en in Elspeet mw. N. Schalkoort-
Zijderveld. De spreker op deze beide dagen 
is ds. P. den Ouden uit Katwijk aan Zee.

P. Joppe-de Waard
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Verslag van de Toerustingsdagen van de HHV, gehouden op dinsdag 
17 november 2015 in de Sionskerk te Ridderkerk en op 26 november 
in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Elspeet

De christenvrouw in deze tijd



D
eze dag beginnen we met 
het zingen van Psalm 
146 de verzen 1 en 3 
waarna alle aanwezigen 

hartelijk welkom worden geheten. 
Uit de Bijbel wordt 1 Petrus 1:13-25 
gelezen waarna ds. Den Ouden voor-
gaat in gebed. Daarna zingen we van 
Psalm 27 het 7e vers.
Dan krijgt ds. Den Ouden het woord 
om zijn referaat te houden: De chris-
tenvrouw in deze tijd. 

Het begint bij het innerlijk, het hart. 
Maar er moet tegelijkertijd een lijn 
lopen naar de praktijk. Daarbij wordt 
het Bijbelse woord eenvoud gebruikt. 
Eenvoud heeft te maken met de 
binnenkant en de buitenkant van 
ons leven. Onze ziel en de alledaagse 
levenspraktijk.
Wat bedoelt de Bijbel met eenvoud? 
Het woord komen we vooral in 
de brieven van Paulus tegen. Het 
heeft te maken met onverdeeldheid, 
oprechtheid, eerlijk, heelheid, on-
vermengd, puur, zuiver, goed. Geen 
bijbedoeling. Eenvoud zou je dan 
bijna mogen vertalen met: enkel-
voud. Enkelvoud staat dan tegenover 
dubbelhartig, onoprecht, verdeeld, 
verborgen en onzuivere bijbedoelin-
gen. Eenvoudigheid is dan: De ge-
hoorzaamheid die voortkomt uit een 
eenvoudig hart met een eenvoudig 
doel. Eén doel: om God te gehoorza-
men en te verheerlijken.
Alles in ons leven moet gericht zijn 
op Zijn eer. Dat is de grote eenvou-
digheid.
Zonde is: af te wijken van de eenvou-
dige toewijding aan Christus. Als de 
zonde in ons leven komt raken we 
de eenvoudigheid kwijt, dan komt 
er iets dubbelhartigs in ons leven. 
Eenvoudigheid bewaart ons er voor 
om twee heren te dienen. We heb-
ben maar één hart en dat kunnen we 
maar één keer weggeven.
Zo komen we bij de evangelische 
eenvoudigheid. Geen wettische die 
we met eigen krachten proberen te 
bereiken. Maar een evangelische 
eenvoudigheid als geschonken ge-
nade. Een leven dat gericht is op 

Christus en Zijn algenoegzaamheid.
Volgens John Newton blijkt de evan-
gelische eenvoudigheid uit twee af-
geleide vormen: een eenvoudigheid 
in het doel van ons leven en een 
eenvoudigheid in afhankelijkheid.

De eenvoudigheid in het 
doel van ons leven
Wij zijn geschapen door God en 
we zijn geschapen voor God en we 
vinden het doel van ons leven als 
Hij het in ons leven voor het zeggen 
heeft. We zijn ook door Hem verlost 
van de zonden. Christus heeft de 
prijs betaald. Daarom kunnen we 
geen andere heren dienen. We kun-
nen niet God dienen en het geld. 
God en de luxe. God en onze kle-
dingkast, en onze meubels en wat er 
verder nog voor andere heren zijn.
Eenvoudigheid in doel. Geen 
meerdere doelen. Newton schrijft: 
wereldgelijkvormigheid is de onder-
gang van veel christenen vandaag. 
We kunnen niet God dienen en 
het geld. Dan raken we de een-
voudigheid kwijt, dan worden we 
dubbelhartig. De evangelische een-
voudigheid sterft als we meerdere 
oogmerken hebben.
Christus is in die eenvoudigheid in 
doel ons voorbeeld. Hij was een-
voudig in Zijn gehoorzaamheid aan 
Zijn Vader. Heel Zijn leven was op 
één ding gericht: om de wil van Zijn 
Vader te doen.

Eenvoud in afhankelijk-
heid
Dat wil zeggen: steunend op de ge-
nade en trouw van God. Want een-
voudig leven met God en tot eer van 
God is alleen mogelijk als de Heere 
ons van ogenblik tot ogenblik bij-
staat en ons ondersteunt. Ongeloof 
is eigenlijk een gebrek aan eenvou-
digheid. Als we de eenvoudigheid in 
afhankelijkheid kwijtraken, betekent 
dat dat we naast God ook nog bij an-
deren steun en hulp zoeken. En dat 
zorgt voor veel strijd en nood. Het 
eenvoudig leven is een afhankelijk 
leven. Het is geworteld in de diepe 
overtuiging dat Christus onze 
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Van de redactie
A. Rijken-Ubak

In deze bijdrage kunt u een verslag 
van de Toerustingsdagen lezen. We 

mogen terugkijken op een paar goede 
dagen met een leerzaam en boeiend 
referaat over de christenvrouw in 
deze tijd. Een onderwerp wat toch een 
ieder van ons aangaat. We denken 
aan Romeinen 12:2 En wordt dezer 
wereld niet gelijkvormig, maar wordt 
veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven 
welke de goede en welbehagende en 
volmaakte wil van God is.

Het thema van ZODK is ditmaal 
Israël. Daarom vindt u in deze 

bijlage een verslag over een weekje 
in een roerig Israël. Israël beleeft 
opnieuw spannende tijden, maar het 
blijft een boeiend land om te bezoeken. 
Ook de hoofdstad Jeruzalem is zeer 
de moeite waard. Maar hoe mooi ook, 
het zal toch oneindig veel belangrijker 
zijn als we eenmaal het hemelse Jeru-
zalem, de stad die fundamenten heeft, 
welker Kunstenaar en Bouwmeester 
God is, zouden mogen binnengaan. 
Dat geve de Heere.

Laat ‘s HEEREN lof ten hemel rijzen;
Hoe goed is ‘t onzen God te prijzen!
‘t Betaamt ons psalmen aan te heffen,
Die lieflijk zijn, en harten treffen.
De HEER’ wil ons in gunst aanschouwen;
Hij wil Jeruzalem herbouwen;
Vergaren en in vree doen leven
Hen die uit Isrel zijn verdreven. 
(Ps.147:1)

Voor alle data geldt: Deo Volente.

>>



grootste vreugde en ons enig ver-
trouwen is.  

Christenvrouw in deze tijd
We moeten terug naar de eenvoudig-
heid die in Christus is. Als iets voor 
een christenvrouw (en niet minder voor 
christenmannen) in deze tijd actueel 
is, dan is het wel de waarschuwing  van 
Paulus in 2 Korinthe 11:3 Doch ik vrees 
dat niet enigszins, gelijk de slang Eva 
door haar arglistigheid bedrogen heeft, 
alzo uw zinnen bedorven worden, om af 
te wijken van de eenvoudigheid die in 
Christus is.
Wij zijn geen mensen meer van een-
voud maar van veelvoud. We willen de 
Heere volgen maar tegelijkertijd onze 
eigen agenda. We willen de hemel heb-
ben maar op aarde niets missen, refor-
matorisch zijn maar tegelijkertijd net zo 
materialistisch leven als de wereld om 
ons heen. Het materialisme komt open-
baar in onze gehechtheid aan het hier 
en nu. Aan de mate waarin wij distantie 
voelen, of juist niet, tot de wereld die 
ons omringt.
We willen wel de Heere volgen, maar 
het moet ons geen offer kosten. We 
houden teveel rekening met dit leven 
en te weinig met de eeuwigheid. We 
zijn de Bijbelse eenvoud kwijtgeraakt.
Martha was iemand van veel dingen 
maar Maria was iemand van één ding. 
Zij nam de tijd om aan de voeten van 
Jezus te zitten. Maar Martha had geen 
rust. Ze deed geen verkeerde dingen, 
maar teveel dingen. Ze was niet een-
voudig. En dat is herkenbaar. We zijn 
mensen van veel dingen geworden en 
daardoor raken we geestelijk uitgeput.
Als we al te weinig tijd voor onze ziel 

en voor ons huwelijk hebben, hebben 
we ook geen tijd om werkelijk ernst te 
maken met de opvoeding. Veel mensen 
maken de fout door te zeggen: ik pro-
beer bij al mijn taken tijd vrij te maken 
voor de opvoeding. Goed bedoeld, maar 
dat is een vergissing. Opvoeden is niet 
tijd vrij maken maar er gewoon zijn,  
7 x 24 uur. Opvoeden is niet alleen veel 

doen maar misschien nog wel meer: 
voorleven. Kinderen godsvreze voor-
leven. Als je ernst wilt maken met de 
verborgen omgang met God en ernst 
wilt maken met de opvoeding, dan kom 
je eigenlijk altijd al tijd tekort. Als je 
dan nog veel meer daaromheen bij wil 
doen, gaat het ten koste van de eerste 
roeping. Het Woord is er heel duidelijk 
over dat de Bijbelse plaats van de vrouw 
in het gezin is. Er zijn wel uitzonde-
ringssituaties als iemand niet tot een 
huwelijk komt of als een huwelijk kin-
derloos blijft. 
Wat is de roeping van de christen-
vrouw? Trouw en gehoorzaam zijn aan 

de plaats waar de Heere haar geroepen 
heeft.
Dit heeft ook te maken met een ander 
onderwerp, gezinsvorming. Ook daar 
liggen heel veel moeilijke vragen. Het 
kleiner worden van onze gezinnen en 
de werkende vrouw hebben alles met 
elkaar te maken.
Genesis 1:27 en 28 En God schiep den 
mens naar Zijn beeld; naar het beeld 
van God schiep Hij hem; man en vrouw 
schiep Hij hen. En God zegende hen, 
en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar 
en vermenigvuldigt, en vervult de aarde.
Deze tekst is geen keuzemogelijkheid, 
maar de wil van God. Nu durven refor-
matorische christenen over dit woord 
flauwe grapjes te maken. Wat doen wij 
met dit Woord van God? Waar laten wij 
ons bij gezinsvorming door leiden? Door 
egoïsme? Door de tijdgeest?
We zijn veel meer door de tijdgeest 

beïnvloed dan we zelf in de gaten 
hebben. Dan komen we terug bij de 
Bijbelse eenvoud. De Heere heeft ner-
gens gezegd dat het volgen van Hem 
niks kost. Het volgen van Hem kost 
wat. Hij heeft nergens beloofd dat we 
Hem kunnen volgen met mooie huizen, 
mooie kleren en vakanties. Hebben we 
daar de eenvoud van het Evangelie voor 
opgeofferd? 
We moeten weer prioriteiten leren stel-
len en ons niet door de wereld om ons 
heen van de wijs laten brengen.
Het leven van Zijn kerk is niet anders 
dan kruis dragen en schande verachten. 
Ook als het gaat over de plaats en de 
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Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Op de Bondsdag is ons nieuwe 
project ‘Uitbreiding gods-

dienstonderwijs Stichting Adul-
lam Gehandicaptenzorg’ gestart. 
Verschillende verenigingen heb-
ben reeds geld overgemaakt voor 
dit belangrijke werk. Regelmatig 
komen er nieuwe bedragen bij. 
We hopen dat de verenigingen die 
nog niets voor het project gedaan 
hebben ook zullen volgen. Elke 
gift is hartelijk welkom. Graag 
onder vermelding: project Adul-
lam. Op de Bondsdag op 6 oktober 
2016 wordt het project afgesloten. 
De opbrengst tot nu toe is het 
prachtige bedrag van € 7.132,82.  

In het voorjaar verschijnt er 
een nieuw Bijbelstudieboekje 

over Esther. De Huishoudelijke 
Vergadering voor bestuursleden 
is op 19 april in Lunteren, in de 
Bethelkerk. De spreker is ds. R.W. 
Mulder uit Leerbroek.  

In het landelijk bestuur is dit 
jaar onze 2e presidente mw. A. 

Rijken-Ubak aftredend en herkies-
baar. Wij hebben een uitstekende 
2e presidente en zijn daarom 
dankbaar en blij dat ze zich her-
kiesbaar stelt. Volgens de statuten 
moet er een tegenkandidaat zijn. 
Mw. C. Bouman-van Gammeren 
uit Wijk en Aalburg heeft zich 
hiervoor beschikbaar gesteld. 
Hartelijk dank voor uw bereidwil-
ligheid.
 
Het winterseizoen loopt ten ein-
de. Wij hopen dat het gezegende 
vergaderingen waren rondom de 
Bijbel en de Bijbelstudie over het 
‘Onze Vader’.

roeping van de vrouw. Laten we doen 
als Christus. Hij keek verder: Hij zag op 
de eeuwige vreugde die Hem wachtte. 
Dat gaf Hem moed en kracht om te 
volharden tot het einde. 

Na dit heldere referaat zingen we 
Psalm 119 de verzen 10 en 27. Onder-
tussen wordt er gecollecteerd voor de 
onkosten. In Ridderkerk is de opbrengst 
van de collecte € 656,61 en in Elspeet 
€ 560,00. Na enkele mededelingen 
sluit ds. Den Ouden de morgen af 
met gebed en vraagt een zegen voor de 
maaltijd.
Tijdens de pauze is er heerlijke soep 
en kunnen diverse artikelen worden 
gekocht.
De middagbijeenkomst begint met het 
zingen van Psalm 66 het 5e vers. Uit de 
Bijbel lezen we Hebreeën 11:8-16. Ds. 

Den Ouden opent de middagbijeen-
komst met gebed. 
In Ridderkerk leest mw. A. v.d. Mey uit 
Katwijk aan Zee een gedicht voor over 
Maria en Martha; in Elspeet doet mw. 
J. Beeke-Groenendijk uit Epe dit over 
voorbeeld zijn.
Ds. Den Ouden heeft vier vragen opge-
steld. Deze worden in groepen bespro-
ken. Als iedereen weer in de kerk zit, 
zingen we Psalm 26 de verzen 2 en 3. 
Dan volgt de plenaire bespreking van 
de vragen. 
Na een dankwoord richting de predi-
kant voor zijn leerzame bijdrage op deze 
beide dagen zingen we van Psalm 89 
het 8e vers.

Ds. Den Ouden sluit deze dag af met 
dankgebed.

12 april 2016:
Elspeet: Regiobijeenkomst 

Noord-Veluwe
Spreker: ds. K. van Olst 
19 april 2016:
Lunteren: Huishoudelijke 

Vergadering
Spreker: ds. R.W. Mulder

28 april 2016:
Waddinxveen: Regioavond West
Spreker: ds. W.J.C. van 

Blijderveen
Onderwerp: ‘Trouw’ 
6 oktober 2016:
Lunteren: 8e Bondsdag

Agenda

Kopij voor het volgende blad kunt u voor 21 maart e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl
Tevens kunnen de berichten voor de website naar bovengenoemd e-mailadres gestuurd 
worden. e-mail secretaresse HHV: cbhovestadstoffer@solcon.nl

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten te koop!
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Een weekje Israël
19-24 oktober 2015

A. Rijken-Ubak

De reis is al enige tijd geboekt wanneer plotseling een onrustige 
situatie ontstaat in Israël. De weken voorafgaand aan het vertrek 
lezen we bijna dagelijks over terreuraanslagen waarbij Palestijnen 
met messen op Joden insteken. Na rijp beraad vertrekken we op 
maandagmorgen 19 oktober (met man, zoon, schoondochter en  
twee kleindochters) in alle vroegte naar Israël.

Na een voorspoedige vlucht, met een 
overstap in Zürich, landen we na ruim 
acht uur in Tel Aviv. Op het vliegveld 
ervaren we weinig van dreiging. Met 
een huurauto rijden we naar Holon, 
de woonplaats van mw. Frida Kliger, 
een goede bekende van onze zoon en 
inmiddels ook van ons. 

Mw. Frida Kliger is in 1921 in Kurow 
(Polen) geboren. Ze komt in 1940, bij 
het aanbreken van de oorlog, in het getto 
van Warschau terecht. Haar vader en 
stiefmoeder worden weggevoerd naar het 
Poolse concentratiekamp Treblinka. Ze 
hoort nooit meer iets van hen. In 1943 
wordt zij per trein naar het concentra-
tiekamp Majdanek gebracht. Haar zus 
en neefje worden in een truck de bossen 
ingereden en daar doodgeschoten. Zelf 
wordt ze naar de gaskamer gebracht 
waar ze op het laatste moment uitge-
haald wordt. Auschwitz heeft arbeids-
krachten nodig en ze reist er met een 
veetrein naar toe. Twee jaar blijft ze in 
Auschwitz waarbij ze onder meer in de 
ziekenbarak van de beruchte dr. Mengele 
te werk wordt gesteld. In januari 1945 
gaat ze via de zogenaamde dodenmars, 
uiteindelijk op de trein naar Ravens-
brück en kort daarop naar Bergen Bel-
sen. Daar wordt ze bevrijd. Via de Alpen 
en Italië reist ze op een illegale boot in 
1947 naar Palestina. Ze wordt tegenge-
houden en op Cyprus gevangen gezet. 
Uiteindelijk mag ze naar Israël.

Na een gezamenlijke maaltijd met 
mw. Kliger rijden we verder naar het 
zuiden van Israël, vlakbij de grens met 
Egypte, en overnachten daar in het 
plaatsje Ezuz in de Negevwoestijn. Die 
woestijn strekt zich uit van Be’er Sheva 
(Berseba zie Gen.21:31) in het noor-
den tot Eilat in het uiterste zuiden, en 
beslaat meer dan 60% van het grondge-
bied van Israël.

Dinsdag rijden we, dwars door Israël, 
van het zuiden naar het noorden. We 
komen langs de Dode Zee en zien de 
vrouw van Lot in het Sodomgebergte 
staan…! We passeren ook het plaatsje 
Beit Shemesh. De volgende morgen 
lezen we in de ‘Jerusalem Post’ dat 
daar een orthodoxe Jood gestoken is 
door twee Palestijnen. De ene dader is 
doodgeschoten en de ander ligt zwaar-
gewond in het ziekenhuis. We over-
nachten in een kibboets, waar we af en 
toe van dichtbij geweerschoten horen, 
maar op het terrein zelf is alles rustig 
en dat blijft het ook. Later blijken het 
oefeningen geweest te zijn…
Woensdagmorgen pluk ik met mijn 
kleindochtertje Thabisa heerlijke rijpe 
vijgen in onze tuin. Vervolgens plukt 
ze ook de bloemen uit de tuin van de 
buren. Maar ach, dat is toch eigenlijk 
ook het principe van een kibboets: 
alles delen? Later op de dag rijden we 
naar het meer van Galilea, waar ooit 
de Heere Jezus op het water wandelde, 

met op de noordelijke oever het plaats-
je Kapernaüm.
Op weg naar het noorden rijden we in 
alle vrede en rust een heel eind langs 
de grens met Syrië. Het is bijna niet te 
geloven dat op enkele kilometers af-
stand de oorlog heerst. Als we uitstap-
pen waarschuwt onze zoon: Pas op, niet 
te ver naar de kant, want daar kunnen 
mijnen liggen. Er staan inderdaad op 
diverse plaatsen bordjes, die voor mij-
nen waarschuwen. 

In de verte zien we, temidden van het 
gebergte, de berg Hermon. We denken 
aan het 6e vers van Psalm 89:
Gij schiept het barre noord en ‘t zoele 
zuiden saam. Ginds juicht een Thabor, 
hier een Hermon in Uw Naam…

Donderdag voert de reis langs het Kar-
melgebergte naar Caesarea. Herodes 
geeft de stad de naam Caesarea, ter 
ere van keizer Caesar Augustus. Onder 
Herodes groeit Caesarea van een klein 
dorpje uit tot de tweede stad in het 
Joodse land. Herodes laat een grote 
haven aanleggen en hij bouwt een pa-
leis, waar hij ‘s zomers woont, omdat 
het dan in de hoofdstad Jeruzalem erg 
warm is. In de stad zelf bouwt Herodes 
een agora, verschillende tempels, een 
theater en een hippodroom met uit-
zicht over zee. In latere tijden laat Pon-
tius Pilatus hier een tempel bouwen ter 
ere van keizer Tiberius. 
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In het Nieuwe Testament wordt  
Caesarea verschillende malen genoemd 
als doorgangsroute naar Jeruzalem. Het 
is ook de plaats waar Paulus gevangen 
zit onder de stadhouders Antonius 
Felix en Porcius Festus voordat hij  
verbannen wordt. Handelingen 24:25 
En als hij handelde van rechtvaardig-
heid en matigheid en van het toeko-
mende oordeel, Felix zeer bevreesd 
geworden zijnde, antwoordde: Voor 
ditmaal ga heen; en als ik gelegen tijd 
zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij 
roepen. Het is eveneens de plaats waar 
koning Agrippa tegen Paulus zegt: Gij 
beweegt mij bijna een Christen te wor-
den (Hand.26:28).
Die avond gaan we door de bergen rich-
ting Jeruzalem. Psalm 125 komt ons in 
gedachten: Rondom Jeruzalem zijn ber-
gen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, 
van nu aan tot in der eeuwigheid. 

We zien al gauw dat er in de stad veel 
soldaten en politiemensen op de been 
zijn. Ook voor ons hotel, in het oude 
stadsdeel van Jeruzalem, staat dag en 
nacht politie. 

Op vrijdagmorgen zitten we ’s morgens 
al om 5 uur op het dak van ons hotel. 
En niet tevergeefs, want we zien de zon 
prachtig boven de Olijfberg, en daarna 
over geheel Jeruzalem, opkomen. 
Naast het hotel staat een lagere school. 
Bijna alle kinderen worden met de auto 
naar school gebracht. Een enkeling 
loopt. Als de bel gaat, stellen alle kin-
deren zich per groep in een lange rij op. 

Na het zingen van diverse liederen en 
een toespraak door de directrice lopen 
ze keurig per groep naar binnen. 
Overdag bezoeken we de heilige Graf-
kerk, die gebouwd is op de plek waar 
Christus zowel gekruisigd als begraven 
zou zijn en volgens de overlevering ook 
Adam. In deze kerk is tevens het mid-
delpunt van de aarde! Vrijdagavond, bij 
het begin van de Sabbat, lopen we door 
de Via Dolorosa naar de Klaagmuur. Bij 
elk zijpad staat politie, maar verder is 
het opvallend rustig op straat.

De Klaagmuur is een gedeelte van 
de muur dat het plateau omringt en 
ondersteunt, waarop de eerste tempel 
van Salomo en de tweede tempel van 
Herodes eens stond. Op dit plateau op 
de Tempelberg staat nu de Rotskoepel. 
Op dezelfde plaats stond eens de ark 
van het verbond. Het betreden van dit 
Heilige der Heiligen is in het Joden-

dom absoluut verboden, behalve voor 
de vroegere hogepriester eenmaal per 
jaar bij de grote Verzoendag. Daarom is 
de hele Tempelberg voor vrome Joden 
verboden terrein zodat men ook geen 
kans loopt om per ongeluk op deze 
heilige plek te komen. De Westelijke 
Muur is de plaats waar je het dichtste 
bij de Tempelberg kunt komen. De 
aanwezigheid van God is ook na de 
verwoesting van de Tempel nog bij de 
Muur gebleven. Daarom klagen veel 
Joden bij de Muur, vanwege de ver-
woesting van de Tempel en de diaspo-
ra. Door niet-Joden wordt deze Muur 
dan ook Klaagmuur genoemd.

We mogen terugkijken op een mooie 
week, maar zijn ook dankbaar en blij 
als we zaterdagavond veilig landen op 
Schiphol, waar onze andere kinderen 
ons verwelkomen. Iemand zei, als je 
ooit in Israël geweest bent, blijft het 
land trekken. Dat geldt ook voor ons. 
Ook al zijn er veel dingen die er in de 
tijd van de Heere Jezus niet waren, 
toch blijft Israël het land van de Bijbel. 
Het land waar de Heere Jezus Zijn 
voetstappen heeft gezet en uit wier 
midden Hij voortgekomen is.



Zicht op de mannenbond

K. van den Herik | secretaris

Het onderzoeken van Gods Woord en het bestuderen van de 
belijdenisgeschriften kan onder Gods zegen vruchten van 
eeuwigheidswaarde afwerpen voor ons persoonlijke, gezins- 
en kerkelijke leven.

De mannenvereniging
… voor mij?!
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Ds. J. van Wier schreef: ‘Wat me vandaag met grote zorg 
vervult, is de hoeveelheid kennis, die in vergelijking met 
vroeger bitter, bitter klein is.’ 
Het onderzoeken van de Schriften is een opdracht die we 
op veel plaatsen kunnen lezen in Gods Woord. Daarom zijn 
er van oudsher onder meer mannenverenigingen. Onderzoe-
ken is in deze het aandachtig doorlezen en bespreken van 
de Schriften en elkaar wijzen op de onuitputtelijke rijkdom 
daarvan om elkaar tot hand en voet te zijn op weg en reis 
naar de eeuwigheid. Het is geen nieuws als we zeggen dat 
de kerk van Nederland meer en meer minderheid wordt. 
Wat is het een voorrecht om samen in 
alle rust bezig te zijn met zaken van 
eeuwigheidswaarde. Maar Hij houdt 
Zijn Kerk in stand, niet onze standvas-
tigheid.

Een bekende uitspraak is dat het gezin 
een kerk in het klein is, de hoeksteen 
van het kerkelijk leven. Ouders hebben 
als taak dat ‘kleine’ kerkje te leiden. 
Dit vraagt van hen zich vast te houden 
aan het getrouwe Woord van God. Dat vraagt om het onder-
zoeken en beluisteren daarvan, opdat u weet te vermanen, 
te bemoedigen, tegensprekers te weerleggen, uw kinderen 
inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als 
gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. 
Maar schieten ook wij als ouders niet schromelijk tekort, 
door mee te gaan in het rusteloze levenspatroon van deze 
eeuw? Ook hiervoor geldt: geef rekenschap van uw rent-
meesterschap.

Als mannen genodigd worden een verenigingsavond te be-
zoeken, is soms te horen: Ik heb het al zó druk, en moet al 
prioriteiten stellen. Het is allemaal te begrijpen, maar de 
meerwaarde van het gezamenlijk, ordelijk onderzoeken van 
Gods Woord, het zoeken naar diepere uitleg en onderlinge 
verbanden, worden voorbijgegaan. Bovendien is het toch de 
Heere Jezus Zelf die zegt: ‘Want waar twee of drie vergaderd 
zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen’.

We zijn een nieuwe jaarkring binnen gereisd. Een onbeken-
de weg ligt voor ons.  Wisseling van dag en nacht en van de 

jaargetijden gaan gestadig voort. Er is geen stilstand. Zoals 
het water in de rivier, zo stoomt de tijd langzaam doch gesta-
dig voort in de onafzienbare reeks van uren, dagen, maan-
den, jaren. We vliegen daarheen. Ja, maar waarheen? Op 
deze vraag weet de wereld geen antwoord, ook al probeert 
ze er wel een te geven. De meesten van ons zullen het ant-
woord wel weten. We zullen allen verantwoording af moeten 
leggen over hetgeen God ons slechts geleend heeft. Geef re-
kenschap van uw rentmeesterschap; want gij zult niet meer 
kunnen rentmeester zijn. Dan kunnen we niet meer zeggen: 
ik heb geen tijd; want dan is het eeuwigheid.

Daarom de dringende oproep: ‘On-
derzoekt de Schriften; want gij meent 
in dezelve het eeuwige leven te heb-
ben; en die zijn het, die van Mij ge-
tuigen’. Uw plaatselijke mannenver-
eniging biedt u daarom de gelegen-
heid diepere kennis aangaande Gods 
Woord en de belijdenisgeschriften te 
verkrijgen. Zie het lidmaatschap van 
de mannenvereniging als verlengstuk 

van de jeugdvereniging waarvan u wellicht lid bent geweest, 
van uw christelijke opvoeding die u waarschijnlijk hebt ge-
noten, van uw doop. Maar zie de mannenvereniging vooral 
als eenvoudige leerschool, om als echtgenoot, vader of in 
welke hoedanigheid ook uw huis- en kerkgenoten etc. heen 
te wijzen naar de stad, die fundamenten heeft, welker kun-
stenaar en bouwmeester God Zelf is. Dat hierbij de hulp van 
Gods Geest nodig is, is onmiskenbaar.

Een levensvraag: wat heeft uw hoogste prioriteit in dit tij-
delijke leven? We wensen een ieder toe dat dit het horen 
is naar de stem van de levende God, Die zegt: ‘De wereld 
gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God 
doet blijft in der eeuwigheid’. De geopenbaarde wil van 
God is dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem 
gelooft niet verderve maar het eeuwige leven hebbe. Maar 
ken uw ongerechtigheid, uw dodelijke kwaal! Want er is 
een Heelmeester in Israël en balsem in Gilead. Hebben 
we dé hemelse Medicijnmeester nodig gekregen? ‘Soms is 
gezondheid een hardnekkige ziekte; omdat die schijnbaar is’, 
schreef wijlen ds. H.G. Abma.

‘Want waar twee of 
drie vergaderd zijn 
in Mijn Naam, daar 
ben Ik in het midden 
van hen’.

31



advertentie

32

werkgroep 
militairen hhk

D.V. zaterdag 19 maart 2016

 Thema: ‘JE MAN, ZOON/DOCHTER ZAL MAAR MILITAIR ZIJN’

Hij wil u graag deelgenoot maken van zijn ervaringen en 
gevoelens rondom de dood van zijn zoon Timo, die als soldaat 
1e klas bij het 42e bataljon Limburgse Jagers, sneuvelde 
bij een zelfmoord aanslag in Uruzgan, Afghanistan 
en de gevolgen daarvan in zijn eigen leven.

Echos Home De Landing, 
Deelenseweg 28, 6816 TS (Arnhem) Schaarsbergen
Van 10.00 tot 10.30 uur ontvangst met koffie

Opgave voor deze dag kan gedaan worden bij: 
secretaris (tel: 0528 26 45 99; e-mail: harmengels@kpnplanet.nl) 
of kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk (0318 50 55 41; 
e-mail: bureau@hersteldhervormdekerk.nl)

Zie de website www.hersteldhervormdekerk.nl

Hoofdspreker: Ruud Smeehuizen

OPgave en CONTACT:

locatie en tijd:

Meer informatie:
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Werkgroep militairen / kerkvoogdijbijeenkomst

D
e heer Ruud Smeehuijzen 
is de vader van de in 2007 
in Uruzgan omgekomen 
soldaat Timo Smeehuijzen. 

Binnen korte tijd overkwamen hem 
drie van de meest aangrijpende veran-
deringen die een mens in zijn leven kan 
meemaken: het verlies van een dierba-
re, een scheiding en een verhui-
zing. In deze zwarte periode van 
zijn leven richtte hij zich met al 
zijn vragen tot God. ‘Geleidelijk 
aan krijg je dan antwoorden en 
daardoor merk je toch dat je de 
kracht krijgt om allerlei dingen 
weer op te pakken’.

De werkgroep militairen organiseert 
op D.V. zaterdag 19 maart a.s. weer 
een contactdag. Gastspreker is de heer 
Ruud Smeehuijzen. Graag maakt hij 

Datum: D.V. zaterdag 19 maart a.s.
Aanvang: 10.30 uur, 
  vanaf 10.00 uur koffie
Plaats: Echos Home De Landing, 
Deelenseweg 28, Schaarsbergen
(gastheer David Mammen)

u deelgenoot van zijn ervaringen en 
gevoelens rondom de dood van zijn 
zoon Timo, die als soldaat eerste klas 
bij het 42e bataljon Limburgse Jagers 
sneuvelde bij een zelfmoordaanslag in 
Uruzgan, Afghanistan, en de gevolgen 
daarvan in zijn eigen leven. 
Want... je partner, zoon of dochter zal 

maar militair zijn! Vrienden en beken-
den vinden het heel interessant dat hij 
of zij zo’n stoer beroep heeft en (soms) 
in uniform loopt. Maar een geünifor-
meerd leven stellen in dienst van de 

Wellicht bent u onlangs toegetreden tot het 
college van kerkvoogden. Tal van zaken en 
vragen komen op u af. Wat is uw taak en 
verantwoordelijkheid? Ook als ervaren lid 
van het college van kerkvoogdijen is blijvende 
ontwikkeling nodig, bijvoorbeeld met het oog 
op de veiligheid in en om het kerkgebouw en 
nieuwe wet- en regelgeving. 

Op D.V. zaterdag 9 april wordt er een  
landelijke kerkvoogdijbijeenkomst gehou-
den in het kerkgebouw ‘De Fontein’ van de 
Hersteld Hervormde gemeente te Kesteren, 
Overste J.M. Kolffstraat 1. 

Voor deze bijeenkomst worden kerkvoogden, 
notabelen en andere belanghebbenden har-
telijk uitgenodigd. De bijeenkomst vangt om 
10.00 uur aan en wordt om ca. 12.30 uur af-

gesloten. Naast algemene informatie over de 
taken en verantwoordelijkheden van het col-
lege van kerkvoogden zullen er d.m.v. work-
shops ook weer praktische onderwerpen aan 
de orde komen. Denk aan veiligheid in en om 
de kerk, de website en kerkordelijke zaken. 
Ook zal er weer ruimschoots gelegenheid zijn 
voor onderlinge ontmoeting en het stellen van 
vragen. Er zijn vertegenwoordigers van o.a. de 
werkgroep archieven, de bouwcommissie, de 
redactie van de nieuwsbrief kerkvoogdijen, de 
stichting Financieringsfonds en het kerkelijk 
bureau aanwezig. 

En... er is tevens gelegenheid om het nieuwe 
kerkgebouw te bezichtigen en al uw vragen 
over de bouw te stellen. Dit belooft een inte-
ressante dag te worden, waar u hartelijk voor 
uitgenodigd wordt! 

vrede, doe je meestal niet alleen. 
Van harte uitgenodigd om elkaar op de 
contactdag te ontmoeten en ervaringen 
te delen!
De werkgroep militairen nodigt voor 
deze contactdag de christenmilitairen 
van alle krijgsmachtdelen; veteranen 
WO II en alle veteranen van alle  na-

oorlogse missies van Libanon 
tot Mali; de  achterban van 
(uitgezonden) militairen; en 
alle persoonlijk belangstellende 
betrokkenen, uit. 

Opgeven kan bij de secretaris, 
dhr. H. Engels, tel. 0528-

264599, harmengels@kpnplanet.nl 
of bij het kerkelijk bureau van de 
Hersteld Hervormde Kerk, 
tel. 0318-505541, 
bureau@hersteldhervormdekerk.nl. 

Werkgroep militairen

‘Je man, zoon of dochter
zal maar militair zijn …’

Kerkvoogdijbijeenkomst – welkom!
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Specialist in maatwerk 
 

Werkplaats en showroom  (bezoek op afspraak): 
Wilgenweg 15c, 3421 TV Oudewater  (tussen Woerden en Gouda) 

Meer informatie? Ga naar: www.interieuver.nl 
T 0348 – 431 774  / M 06 – 52 46 27 30 

 

 

 
 

 

 

 

 

Psalmzangdag 2016
in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem op D.V. zaterdag 16 april

Aanvang 13.30 uur, deuren open 12.30 uur
Meditaties ds. A. Moerkerken, Capelle aan den IJssel

Organist Pieter Heykoop

WWW.PSALMZANGDAG.NL Een middag voor 
het hele gezin!

               Psychosociale hulp
www.jeugdpraktijkambacht.nl    06 - 34 283 283       

Door het oog van de fotograaf

Floris Kayim, fotograaf, heeft prachtige foto’s gemaakt die 
passen bij het thema ‘Israël’. De foto’s zijn gemaakt in het 
Cheider (onderwijsinstelling), het Sinaïcentrum (psycho-
traumazorg) en de Portugese synagoge in Amsterdam. 
‘Het Joodse volk leeft in een tijd van dreiging en is een 
doelwit voor terroristische aanslagen. Het is mooi om te 
zien dat de overheid zich voor deze bevolkingsgroep in-
spant door hen te beveiligen. Als christenen kunnen we 
leren van de normen en waarden die de Joden hebben en 
van de respectvolle omgang met elkaar. Kinderen krijgen 
vanaf hun tweede levensjaar Hebreeuwse taalles. Als een 
Jood hulpverlening nodig heeft, zijn daar eigen mensen 
voor opgeleid’. 
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KADERVORMINGS-
AVONDEN 2016
voor ambtsdragers en leidinggevenden
Thema: Met jongeren in gesprek over het dienen 
van de Heere
2 MAART EDE
8 MAART NIEUWLEUSEN
15 MAART THOLEN
23 MAART	 HARDINXVELD-GIESSENDAM
30 MAART	 NEDERHEMERT

KIJK OP WWW.HHJO.NL 
VOOR	MEER	INFORMATIE	EN	AANMELDEN.

VOOR ALLE DATA GELDT:
DEO VOLENTE

Zicht op jongeren

AGENDA Vertel!
Rembrandt speelt vaak met licht en donker.

Bert: ‘Wij leven in duisternis. 
Jezus Christus is het Licht. Als we in Hem 

geloven wordt het licht in ons.’

19 MAART
JONGERENDAG	16-	AMERSFOORT

1-4 APRIL
BIJBELSTUDIECONFERENTIE	18+

LAGE	VUURSCHE

16 APRIL
KINDERAPPÈL

GENEMUIDEN	EN	MIDDELHARNIS

23 APRIL
KINDERAPPÈL

KESTEREN EN PUTTEN

29 APRIL – 2 MEI
BIJBELSTUDIECONFERENTIE	23+

LAGE	VUURSCHE

2-4 MEI
KAMP	15+	WOUDENBERG

2-4 MEI
VADER-ZOON	SURVIVAL	BELGIË

5 MEI
HEMELVAARTSAPPÈL	LUNTEREN

21 MEI
VRIJWILLIGERSDAG	RENSWOUDE
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  Voorzand 40
  2984 BH Ridderkerk
  0180 46 23 71
  info@decosier.nl
  www.decosier.nl

meubel maatwerk & interieurbouw
Decosier
Decosier is gespecialiseerd in meubels op maat:

- Inbouwkasten
- Binnenluiken
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Wij komen graag persoonlijk 
met u in contact:
Putten: (0341) 491147
Nijkerk: (033) 2460082

NATIONAAL • OVERZEE • OPSLAG

Iets te
vieren?
• 12½, 25, 40 of 50
jaar getrouwd?

• Hoopt oma/opa bin-
nenkort 80 te worden?

Reserveer nu
alvast een lang weekend
in de prachtige omge-
ving van Appelscha.

www.deboerkeri-j.nl
Tel. 0516 - 51 39 15
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Vind jij het ook zo fijn als iemand een 
verhaal vertelt? Je zit op het puntje 
van je stoel om alles zo goed 

mogelijk te horen. Je wilt niets missen van 
het verhaal dat de juf of meester vertelt.

In de Bijbel komen we ook iemand tegen 
die heel aandachtig luistert. Je kent haar 
wel. Het is Maria, de zus van Martha en 
Lazarus. Terwijl Martha hard aan het werk 
is, doet Maria wat anders. Ze zit aan de 
voeten van de Heere Jezus. Vlakbij, zo-
dat ze niets mist. Want ze is zo blij dat de 
Heere Jezus er is! Het werk kan wel even 
wachten. Dit is veel belangrijker. 

De Heere Jezus vertelt veel aan de men-
sen die bij Hem zijn. En iedereen luistert. 

Het is geen spannend verhaal zoals jij op 
school weleens hoort. Toch wil niemand er 
iets van missen. Hoe komt dat? De Heere 
Jezus vertelt over Zichzelf. Hij legt uit waar-
om Hij op de aarde gekomen is. Dat Hij 
wil gaan lijden en sterven voor zondige 
mensen. 

De Heere Jezus vertelt jou ook veel. Je 
vraagt je misschien af hoe dat gebeurt? 
Elke dag als jij uit de Bijbel leest of als 
er een Bijbelverhaal wordt verteld. Dan 
heeft de Heere het ook tegen jou! Weet je 
wat het belangrijkste is wat Hij zegt? ‘Ik wil 
jouw Zaligmaker zijn, zoek Mij!’

Maria wilde niets van die boodschap mis-
sen. Jij wel?!

Luister jij ook?

‘Kijk, daar in de verte! 
Drie mannen komen 
steeds dichterbij. Je 

hoort ze niet. Wat zouden 
ze van plan zijn?’

12-

Hanneke de Kat



DE LOFZANG VAN SIMEON
[Bron: Mauritshuis.nl]
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Simeon en zijn lofzang passen mooi in ons tienerclubthema 

‘VEELbeLOVEND’, waarin Bijbelse personen iets lovends over de 

HEERE zeggen. Vanavond kijken we met de tieners naar de 

‘Lofzang van Simeon’, in 1631 geschilderd door Rembrandt.

16-/16+

Ken jij het Licht of 
zit je in duisternis?

Leo de Kluijver (leidinggevende in Stolwijk)
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Details
Naast het uitgeprinte schilderij leg-
gen we de Bijbel open bij Lukas 2:22-
40 en lezen vers voor vers. Telkens 
een vraag stellend die naar het 
schilderij verwijst. ‘Door vragen die al 
vooraf waren gesteld in een digitale 
nieuwsbrief, en vragen die tijdens de 
tienerclub gesteld worden, móeten 
we wel goed kijken naar dit prachti-
ge schilderij’, licht tienerclubleidster 
Marjolein toe. ‘Sommige details kijk 
je snel over het hoofd, des te verras-
sender is het om ze te ontdekken.’

Visueel
‘Ik vind het vaak moeilijk thuis na te 
vertellen waar het over ging’, vertelt 
Bert na afloop. ‘Met een schilderij er-
bij zie ik het voor me en kan het be-
ter onthouden’. Marjolein beaamt 
dit: ‘Door tijdens het Bijbellezen 
telkens in te zoomen op een detail 
uit het schilderij blijft de aandacht er 
goed bij. Visualiseren is zo gek nog 
niet voor het puberbrein’.

Arm
Rembrandt beeldde bijvoorbeeld 
de armoede van Jozef uit door de 
twee duiven en zijn blote been. Ja-
rina tekent zelf ook graag; daarom 
heeft het schilderij direct haar aan-
dacht. ‘Het is waardevol als je de 
Bijbel ernaast legt en ziet wat Rem-
brandt bedoelde.’

Vers 29
‘Nu laat Gij, HEERE, Uw dienstknecht 
gaan in vrede naar Uw woord’, zong 
Simeon. Hij vroeg niet, net als Elia, 
om te mogen sterven. Hij maakte 
ons duidelijk dat de HEERE Zijn belof-
ten altijd waarmaakt! En nu kan de 
HEERE hem eindelijk ontslaan uit de 
dienst van uitzien naar de vervulling 
van Gods belofte.

Priester Simeon?
Sommigen denken dat Simeon de 
priester was, bij wie Jozef en Maria 
hun offer brachten. Dan zou het niet 
zo vreemd zijn dat juist híj het Kindje 
in zijn armen neemt en aan God 
voorstelt. Maar Rembrandt maakt 
van Simeon en de priester twee 
personen! En waarschijnlijk met een 
aangrijpende reden: de godsdiens-
tige duisternis.

Erg donker!
Rembrandt speelt vaak met licht 
en donker. Ook in dit schilderij heeft 
duisternis de overhand. Kerkvolk en 
kerkleiding zitten in duisternis. Aan 
welke profetie dacht Rembrandt 
toen hij dit schilderde? ‘Het volk dat 
in duisternis wandelt zal een groot 
licht zien’, antwoordt Jarina direct. 
Bert: ‘Wij leven in duisternis. Jezus 
Christus is het Licht. Als we in Hem 
geloven wordt het licht in ons’. 
 
De kerk in Rembrandts 
dagen
Rembrandt vertelt met dit schilderij 
ook dat kerkgangers in zijn dagen 
vaak alleen maar hun godsdienstige 
verplichting deden; meer niet. Aan 
de kleding zie je dat Rembrandt 
mensen uit zijn eigen tijd schilderde. 
Rechtsonder zie je twee mannen zit-
ten. De ene zit stijf op zijn kerkbank. 
‘En die andere kijkt zo van ‘Hé, zit je 
te slapen?’, flapt Nadessa eruit. We 
schieten in de lach, maar ze heeft 
gelijk! Later vertelt ze: ‘Als ik zo’n 

schilderij ergens op een plaatje zou 
tegenkomen, had ik het misschien 
gelijk weggelegd, maar nu ga ik er 
veel meer details in zien en alles be-
ter begrijpen’.

En jij?
Achter Simeon zie je een trap. Bo-
venaan zit een soort bisschop. De 
mensen klimmen naar deze hoge-
priester op, brengen hun offers en 
dalen tevreden de trap af. Ze heb-
ben hun plicht weer gedaan. ‘Zit jij 
ook zo in de kerk? Of ga je net als 
Simeon met verwachting naar de 
kerk? Dat is het verschil tussen het 
licht en het donker in Rembrandts 
schilderij’. Simeon zong: ‘Een licht, zo 
groot, zo schoon, gedaald van  
’s hemels troon.’ Hij zag dat Licht met 
eigen ogen! Ken jij dat Licht ook al?

De schetsen van dit schilderij laten iets beter zien 

wat er zich in het donker van het schilderij afspeelt.



Nog altijd worden er boeken met be-
keringsgeschiedenissen uitgegeven. 
Ds. D. Heemskerk uit Ouderkerk aan 
den IJssel: ‘Ik denk dat ze geschreven 
worden vanuit de drang om te vertel-
len wat de Heere in het leven verricht 
heeft. Ik spoor zelf niet aan om beke-
ringsgeschiedenissen te lezen en zeker 
niet in plaats van het Woord. Het is niet 
verkeerd, maar ik ben er wat voorzich-
tig mee.’
‘Er zijn altijd beschrijvingen geweest 
van grote mannen uit het kerkelijke 
leven van vroeger. De laatste honderd 
jaar is daar een verandering in geko-
men. Nu zijn er ook bekeringsgeschie-
denissen van eenvoudigere mensen’, 
vertelt ds. Heemskerk. ‘Het vertellen 
van bekeringsgeschiedenissen kan 
een heel positieve kant hebben als het 
echt gaat om het werk Gods duidelijk 
te maken of om anderen in alle een-
voudigheid te vertellen hoe de Heere 
werkt in het leven.’ 

Schematiek 
Soms kan het lezen van levensbeschrij-
vingen ook belemmeringen geven. ‘Je 
ziet vaak een bepaalde schematiek 
in deze geschiedenissen naar voren 
komen. De heilsfeiten worden bijvoor-
beeld precies op volgorde beleefd. 
Eerst beleefde je Kerst, daarna wordt 
het Goede Vrijdag, enzovoorts. Dat 
kan ik zo niet in de Schrift terugvinden. 
Als het goed is leren we de Heere Je-
zus kennen en Zijn weldaden, maar of 
dat altijd precies volgens een bepaald 
traject verloopt, dat vind ik een lastige. 
Ook wordt er vaak een terminologie 
in de beschrijvingen gebruikt, die je zo 

niet terugvindt in de Bijbel. Ik denk aan 
zinnen als: ‘Zien is nog geen hebben’ 
en ‘De schuld was bedekt, maar nog 
niet vergeven.’ In Psalm 32 zie je juist 
dat de vergeving aan de bedekte 
schuld vooraf gaat. ‘Welgelukzalig 
is hij, wiens overtreding vergeven, 
wiens zonde bedekt is’ (vers 1). De 
bedekking is geen voorportaal van de 
vergeving, terwijl je dat in latere beke-
ringsgeschiedenissen wel regelmatig 
tegenkomt. Ik ontken niet dat er au-
thentieke, geestelijke ervaringen ach-
ter schuil kunnen gaan, maar doordat 
het niet juist onder woorden wordt 
gebracht, geeft het eerder verwarring 
dan stichting.’ 

Moedbenemend en moedgevend
Het gevaar van het schrijven van 
bekeringsgeschiedenissen is dat 
mensen geneigd zijn om alleen 
hoogtepunten te benoemen, aldus  
ds. Heemskerk. ‘Als mensen alleen 
maar positieve dingen opschrijven, 
vind ik dat eerder moedbenemend 
dan moedgevend. Schrijf ook eens 
iets op van de donkere tijden die 
hiertussen liggen, van de dorheid 
van je hart en van je struikelen. Dat 
kan vertroosting geven aan mensen 
die worstelen met geestelijke dingen. 
De Bijbel is veel eerlijker. Daar lees 
je dat David op zijn twintigste jaar 
eropuit trekt naar Goliath en op zijn 
vijftigste verslagen wordt door een 
vrouw. De Heere Jezus kijkt Petrus aan 
en God zoekt David op. Dat vind ik 
moedgevend. De Heere verbergt de 
zonden van Zijn kinderen niet, opdat 
we de grootheid van Gods trouw en 

genade leren zien en opdat we uit hun 
behoudenis moed leren scheppen.’ 

Rijkdom 
Ds. Heemskerk moedigt anderen aan 
om voornamelijk uit de Bijbel te le-
zen. ‘Ga terug naar het Woord. In de 
Bijbel vind je een heel groot aantal 
bekeringen. Dat zijn geschiedenissen 
waar je zeker van kunt zijn. De Bijbel 
is geïnspireerd door de Heilige Geest. 
In het Woord vind je de geschiedenis 
van Manasse. Je leest de leidingen in 
de jonge levens van David, Obadja 
en Timotheüs. De Samaritaanse vrouw 
komt op latere leeftijd tot geloof. Dat 
zijn de betrouwbaarste bekeringsge-
schiedenissen. Je hoeft niet te twijfelen 
aan het waarheidsgehalte en de om-
schrijving. In de Bijbel vind je een ge-
varieerdheid. Zacheüs komt anders tot 
geloof dan Manasse. Saulus verschilt 
heel veel van Maria Magdalena. De 
kern van de zaak is hetzelfde, maar de 
wegen, leeftijden en omstandigheden 
zijn zeer verschillend. Dat is de rijkdom 
van de Schrift. Wat moeten we verder 
nog lezen aan bekeringsgeschiede-
nissen als we in de Bijbel op zo’n korte 
en kernachtige wijze de zaken terug-
vinden die nodig zijn? Je kunt beke-
ringsgeschiedenissen vergelijken met 
de apocriefe boeken. Daarvan zeiden 
de Statenvertalers: ‘Ze zijn nuttig om 
te lezen, maar pas er wel een beetje 
mee op.’ 

Duimnagel
‘Ooit vertelde een predikant: ‘Ik heb 
vroeger mijn bekeringsgeschiedenis 
opgeschreven. Nu is hij zo kort gewor-
den, dat hij op de nagel van mijn duim 
past: ‘zondaar’. In het begin kun je 
veel vreugde en gevoel ervaren. Later 
kom je erachter dat je in jezelf een on-
bekeerlijk mens blijft. Dan valt er steeds 
minder te schrijven en wordt de gena-
de steeds noodzakelijker en groter’.’

Ouders

Bijbelse 
bekeringsgeschiedenissen 

meest moedgevend
Jacoline Roon (jeugdwerkadviseur)

In de gevangenis van Bedford schrijft John Bunyan in 1666 
het boek ‘Genade overvloeiende voor de voornaamste der 
zondaren’. Ruim honderd jaar later geeft William Huntington 
zijn eigen levensgeschiedenis woorden in het boek ‘Het  
Koninkrijk der hemelen ingenomen door gebed.’
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Als we dit soort verhalen zouden 
analyseren, dan zien we dat degene 
waar over gesproken wordt, er vaak 
minder gunstig vanaf komt dan de-
gene die spreekt.

Voordat we iets over een ander wil-
len vertellen, adviseer ik om onszelf 
eerst eens de volgende vragen te 
stellen:

 Is het noodzakelijk?
 Is het waar?
 Is dit het juiste moment?
 Is het uit liefde?

Wanneer alle vragen met ja beant-
woord worden, is het een bood-

Een familiedag, oud & nieuw, een verjaardag, iedereen heeft wel van die 

dagen die we in de familiekring doorbrengen. Gevraagd of ongevraagd 

worden we geïnformeerd over het wel en wee van familieleden of beken-

den. Nieuwtjes worden uitgewisseld. U en jij herkent het vast wel. Meestal 

gaat het zo: ‘Joh heb je het al gehoord…’ of: ‘Zal ik jou eens wat vertellen…’

J. van Zijtveld (secretaris HHJO)

schap die het waard is om te ver-
tellen en om naar te luisteren. Dat 
geldt in het bijzonder voor de Bijbelse 
boodschap. Ellende, verlossing en 
dankbaarheid, de twee wegen en 
een rijke Christus voor een arme zon-
daar moeten verkondigd worden.

 Is dat noodzakelijk? Ja, want 
voor ons allen geldt dat we be-
kering nodig hebben.

 Is het waar? Jazeker, het is Gods 
onfeilbaar Woord!

 Is dit het juiste moment? Niet te 
pas en onpas, maar zoek wel 
naar geschikte momenten.

 Is het uit liefde? Als het ons gaat 
om het behoud van het schepsel 

en de eer van de Schepper is 
dat geen vraag meer.

Is dat een makkelijke taak? Nee, 
vanuit onszelf niet. Maar de Heere 
wil op het gebed moed en krachten 
geven. 
Is het vertellen van een Bijbelverhaal 
of het houden van een inleiding dan 
makkelijk? Nee, lang niet altijd. Ook 
daarin mogen we elkaar helpen. De 
HHJO kan hierin ouders, leidingge-
venden en ambtsdragers toerusten.

‘Heere! open onze lippen, zo zal onze 
mond Uw lof verkondigen’ (Psalm 
51:17).

Commissie

Ik heb je wat te vertellen

41
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Leidinggevenden 

Er is verschil tussen een vertelling en 
een inleiding. Maar als het goed is, 
zijn er ook veel overeenkomsten. Je 
wilt de kinderen en jongeren een 
boodschap meegeven! Daarom: 
vertel!

De aandacht vangen
Na het lezen uit de Bijbel en het ge-
bed zakken Johan en Wilco onderuit. 
Hanneke moet opeens haar veters 
strikken, Marith speelt met het lintje in 
haar Bijbel en Aron moet even aan 
zijn buurman laten zien wat hij op zijn 
hand heeft geschreven.
Misschien zie je dit niet eens en ben 
je met je gedachten bij het eerste 
gedeelte van je vertelling of inlei-
ding. Het kan ook zijn dat je het wel 
signaleert en geduldig wacht tot 
iedereen naar jou kijkt.
Ieder kind en iedere jongere neemt 
zijn eigen gedachten en leefwereld 
mee als hij naar 

de club of vereniging komt. Je 
kunt hun aandacht op iets anders 
richten door jouw inspirerende intro. 
Neem een voorwerp mee, stel een 
prikkelende vraag, laat ze iets doen 
of vertel een pakkende anekdote. 
Jouw houding en manier van leiding-
geven zijn daarbij van groot belang. 

Met je intro blik je al vooruit op de 
kernboodschap die je straks in je ver-
telling of inleiding mee wilt geven. En 
doordat je dat op een verrassende 
wijze doet, vergroot je hun betrok-
kenheid op het onderwerp.

Inhoud
Bij de voorbereiding van je vertel-
ling of inleiding denk je na over de 
boodschap die je mee wilt geven. 
Waar ligt je kern? En hoe ga je daar 
naar toe? Het nadenken hierover 
geeft je inleiding structuur.
In je voorbereiding ontdek je veel 
moois wat je graag door wilt ge-
ven. Maar je hebt ook te maken 
met de spanningsboog van de 
jongeren en met de beschikba-
re tijd. Daarom moet je keuzes 
maken. Je kunt niet alles vertellen. 
Dat hóeft ook niet. Denk hierbij 
aan de bekende uitspraak van 

VERTEL!
Alle ogen zijn op je gericht. Je ziet nieuwsgierigheid, betrokkenheid. 

En de vraag ‘Wat zou er nog meer komen?’ Vertellen is heerlijk!

Volgende week is het jouw beurt om het verhaal te vertellen. Je ziet er naar 

uit, je vindt het fijn om je hierop voor te bereiden. Of je ziet er juist tegenop. 

Misschien neem je de kinderbijbel mee om een gedeelte voor te lezen. 

Marleen van Aalst (jeugdwerkadviseur)

Notenkraker
Vanavond heb ik een keiharde noot meegenomen. Probeer maar eens of 

je die met je handen kapot kunt krijgen. Wat we ook doen, dat lukt ons niet 

met eigen kracht. We hebben dus hulp nodig! Daar kun je de notenkraker 

voor gebruiken.

Houd dit voorbeeld eens in gedachten als het straks gaat over de inwoners 

van Samaria, die van honger dreigden om te komen. Ze zagen geen uitweg 

meer. Maar wat voor hen onmogelijk was, werd mogelijk door God.

En hoe kun je ons eigen hart vergelijken met deze noot? Hard, vol zonde en 

een vijand van God. Zonder Zijn hulp lukt het ons niet om dat te veranderen.

Lijsje Smit, leidinggevende in Rouveen
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de Duitse schrijver J.W. von Goethe: 
‘In de beperking toont zich pas de 
meester’. 
Richt je op je kernboodschap. Zorg 
dat die voor iedereen helder is. En 
laat deze regelmatig terugkomen. 
Schrap een overvloed aan zijpaden 
weg, hoe mooi ze ook zijn. Het kiezen 
van een uitgangspunt voor je inhoud 
helpt om kernachtig te blijven. Vraag 
aan het einde van de avond de 
kernboodschap terug. Als je intro 
en inleiding elkaar versterken en de 
jongeren de boodschap meerdere 
keren hebben gehoord, zullen ze 
direct antwoord kunnen geven.

Oogcontact
Om je boodschap goed over te 
brengen, is oogcontact heel belang-

rijk. Durf de kinderen aan te kijken 
tijdens je vertelling. Vang hun blik en 
beleef samen de geschiedenis. Ge-
bruik hierbij je mimiek, je gebaren en 
je intonatie. Dan zul je de verschillen-
de emoties terugzien in de ogen van 
de kinderen. Zoals de schrik als de 
arm van koning Jerobeam verdort. 
De spanning van David als hij wacht 
op de boodschap van Jonathan. De 
blijdschap als de ark naar Jeruzalem 
komt. Het verdriet van Maria. Schilder 
met woorden wat je ziet of wat er 
gebeurt. Beschrijf het zingen van de 
Joden als ze onderweg zijn naar Je-
ruzalem, de drukte van het tempel-
plein en het zoeken naar vruchten.
Je wilt niets liever dan dat de bood-
schap van jouw vertelling of inleiding 
landt. Het is niet jouw boodschap, 

maar die van God. En Zijn Woord is 
niet alleen van lang geleden, maar 
is ook vandaag nog ontzettend ac-
tueel. Sluit daarom in je woordkeus 
aan bij de taal en belevingswereld 
van de jongeren en leg moeilijke 
woorden en Bijbelse begrippen uit. 
Probeer hierbij te vermijden dat je 
leest. Vertel! Ook bij je inleiding. Dat 
zorgt voor een heel andere intona-
tie en het vergroot de betrokken-
heid. Moet alles dan uit je hoofd? 
Nee hoor, schrijf je opzet juist op, 
met enkele belangrijke woorden 
of zinnen. Dit geeft structuur en 
houvast. 
Op veel verenigingen worden 
de inleidingen door de jongeren 
gemaakt. Hierdoor heb je als lei-
dinggevende niet altijd grip op de 
inhoud en presentatiewijze. Als dit 
in jouw gemeente zo gaat, is het 
daarom goed om een aantal ke-
ren per seizoen als leidinggeven-

den zelf de inleiding te verzorgen. Je 
bent een identificatiefiguur. En met 
jouw inleiding geef je een voorbeeld. 
In presentatie en inhoud.

Verwachting
Als leidinggevende heb je een 
verantwoordelijke taak. Je wilt Gods 
Woord zo dicht mogelijk aan de har-
ten van de jongeren leggen. Begin 
en eindig je voorbereiding biddend; 
je kunt het niet zelf. En breng ook na 
je vertelling of inleiding de jongeren 
opnieuw in gebed bij de Heere. 
Vertel in afhankelijkheid, maar ook 
met verwachting! Het Woord van de 
Heere zal niet leeg tot Hem terugke-
ren. Zijn Woord is krachtig! Wat is het 
een zegen als je onder de jongeren 
betrokkenheid merkt op de Bijbel, 
dat ze nadenken over levensbelang-
rijke vragen en dat ze liefde krijgen 
tot God en Zijn dienst. En dat is dan 
niet omdat jouw vertelling of inlei-
ding zo bijzonder was, maar door de 
krachtige werking en genade van 
God. 
‘Sterk onze hand en zegen onze vlijt, 
bekroon ons werk en nu en te allen 
tijd’.’ 

Het tegen-
overgestelde
Hier heb ik twee Bijbels. Wat is het 

verschil? Dik en dun, groot en klein. 

Dat zijn elkaars tegenovergestelde. 

Wie weet er nog een tegenstelling?

Ik ga jou er ook een paar vragen. 

Wat is het tegenovergestelde van 

rijk/blij/gevangen/levend?

Deze tegenovergestelde woorden 

hoor je straks ook in de vertelling. 

Dan ga ik aan jou vragen hoe deze 

woorden te maken hebben met de 

Heere Jezus.  

Inleiding op de vertelling over de ge-

vangenneming van de Heere Jezus 

en het doel van Zijn lijden en sterven. 

Hij wilde arm worden om rijk te ma-

ken, liet Zich gevangen nemen om 

vrij te maken, wilde de dood ingaan 

om eeuwig leven te geven.

Vertelcursus ‘Horen, zien en doen’Na iedere vertelling komen deze woorden terug: Wat hebben ze gehoord, gezien en wat kunnen ze er mee doen? Door deze punten mee te nemen in je voorbereiding ga je anders nadenken, maar zeker ook anders vertellen.Het mooiste en belangrijkste in het vertellen aan de kinderen is dat je hun levensrugzak mag vullen met het Woord van hun en onze Schepper. Hen wij-zen op die zeer blijde Boodschap, Jezus Christus, als Verlosser en Zaligmaker.Zo mogen we biddend en vertrouwend rondom de steeds opnieuw op-groeiende generaties staan, met het gebed als sleutel van iedere vertelling.

Leendert Kranenburg, Zondagsschool Sirjansland
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Donatus verzekert kerkgebouwen en wat daar bij hoort, zoals ruimtes voor kinder opvang,

doopvonten, kanselbijbels en orgels. Donatus is een betrokken specialist. Klein genoeg om u 

persoonlijk van dienst te zijn. Groot genoeg om uw verzekerings belangen aan toe te vertrouwen. 

Samen met u zorgen we ervoor dat wat waardevol is, behouden blijft voor onze kinderen en hun 

kinderen en hun kinderen…

Donatus  verzekert  vertrouwd
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