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‘E
r is geen onderscheid…’! Met die woorden zet 
Paulus ons allemaal op onze plaats. Hij is zelf 
van Joodse komaf. Besneden. Behorend tot het 
volk dat de woorden Gods zijn toevertrouwd en 

als zodanig rijk bevoorrecht (3:1-2). De Romeinen zijn van 
oorsprong heidenen. Over hen heeft hij in de voorafgaande 
hoofdstukken niet zo veel goeds gezegd. Ze kennen God niet. 
Ze leven in allerlei zonde en ongerechtigheid (2:18v). Ziet hij 
daarom als Jood op de heidenen neer? In geen enkel opzicht. 
Hij getuigt: ‘Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij 
hebben tevoren beschuldigd beiden Joden en Grieken dat zij 
allen onder de zonde zijn’ (3:9). En dan volgt er een uiterst 
onthullende schildering van aller natuurlijk bestaan. Niemand 
is rechtvaardig. Niemand is verstandig. Niemand zoekt God. 
‘Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er 
is niemand die goed doet , er is ook niet tot één toe’ (3:12). 
En daarom: ‘Er is geen onderscheid...’!

Dat gold niet alleen toen, dat geldt ook vandaag. Ziende op 
onszelf is er geen enkele reden om ons boven wie ook maar 
te verheffen. Dat doen we van nature wel. We vinden ons-
zelf beter, heiliger, vromer, godsdienstiger, netter en kijken 
vanuit de hoogte neer op hen die maar raak leven. Maar dat 
is hoogmoed. Geestelijke verblinding. Groot gebrek aan zelf-
kennis. Voor zijn bekering dacht Paulus er ook zo over, maar 
toen de Heere hem de schellen van de ogen had genomen, 
was dat radicaal over. Werd hij zelf de grootste der zondaren. 
Het geldt ons allen, zoals wij van nature zijn: ‘Want er is geen 
onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven (= 
missen) de heerlijkheid Gods’. We zijn goed geschapen, maar 
diep gevallen. Alle heerlijkheid kwijt. Weet u dat? Niet alleen 
in theorie, maar ook in de doorleving van uw hart? 
Dit nummer van ‘Zicht op de kerk’ staat in het teken van 500 

jaar Reformatie. U weet: Luther streefde er hartstochtelijk 
naar om zich te onderscheiden. Om zichzelf in een rechtvaar-
dige gestalte voor God te brengen maar hij liep er totaal in 
vast. Beter gezegd: God Zelf liet hem er uit enkel genade(!) 
totaal in vastlopen. Waarom? Om hem te brengen tot die voor 
hem onuitsprekelijk wonderlijke ontdekking waar Paulus in 
het vervolg van dit woord van spreekt: ‘En worden om niet 
gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in 
Christus Jezus is’. 

‘Gerechtvaardigd...’! Dat wil zeggen: rechtvaardig verklaard. 
Door wie? Niet door mijzelf. Niet door de mensen. Ook niet 
door vrome mensen die misschien wel wat voor mij hebben. 
Maar wat oneindig veel belangrijker is: door God! Denk het 
u in: rechtvaardig verklaard door de allerhoogste Rechter van 
hemel en aarde. Die Zich niet vergist. Wiens oordeel eeuwig 
van kracht is. Hoe kan dat? Hoe kan Hij mij, die tot in de diep-
ste nerven van mijn bestaan ben aangetast door zonde en onge-
rechtigheid, toch rechtvaardig verklaren? Is dat ook uw vraag? 
Ook uw strijd? Daar is eeuw in, eeuw uit maar één antwoord 
op. Dat kan alleen in en door de Heere Jezus Christus. Alleen 
door Hem van Wie Jeremia al getuigde: Hij is ‘de HEERE, 
onze Gerechtigheid’ (Jer. 23:6).

Al eerder had Paulus geschreven: ‘De rechtvaardige zal uit het 
geloof leven’ (Rom. 1:17)! Wat is geloven? Het is dat geloof dat 
zichzelf veroordeelt en als een arme, doemwaardige zondaar in 
zichzelf nochtans leert steunen op Christus. Want waar dat is: 
daar ziet God mij niet meer aan in mijzelf, maar in Zijn Zoon. 
En daar voltrekt zich wat Mc Cheyne zo wonderschoon onder 
woorden heeft gebracht: ‘Ik boog me én geloofde - u ook? - 
én... mijn God sprak mij vrij’! En dat alles ‘om niet door de 
verlossing die in Christus Jezus is’. Lof zij het Lam!

3

‘... want er is geen onderscheid. Want
zij hebben allen gezondigd en derven

de heerlijkheid Gods; en worden om niet
gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de 

verlossing die in Christus Jezus is’
(Romeinen 3:22b-24)

500 jaar Reformatie

Om niet gerechtvaardigd
ds. L.W.Ch. Ruijgrok

Zicht op het Woord



Zicht op opleiding en vorming

Sola 
Scriptura 
en het leren lezen 

van de Schrift
Ds. P. de Vries
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De brontalen en de 
vertalingen
De HEERE heeft het Oude Testament 
in het Hebreeuws en voor een zeer 
klein deel in het Aramees gegeven en 
het Nieuwe Testament in het Grieks. 
Reeds vóór het begin van de christe-
lijke jaartelling is het Oude Testament 
in het Grieks vertaald. Deze vertaling 
staat bekend als de Septuaginta. Wan-
neer in het Nieuwe Testament het 
Oude Testament wordt geciteerd is dat 
voor het overgrote deel van de gevallen 
in de vorm van de Septuaginta. In het 
oostelijke deel van het Romeinse rijk 
was het Grieks de voertaal. Voor me-
nigeen was het de eerste taal en voor 
anderen de tweede taal die zij redelijk 
tot zeer goed beheersten. Ook in Rome 
zelf sprak menigeen Grieks. 
Als de christelijke kerk zich uitbreidt 
en steeds grotere lagen van de bevol-
king bereikt, wordt de Bijbel voor hen 
die geen Grieks beheersen,vertaald. 
In het oostelijk deel van het Romeinse 
Rijk en ook over de grenzen ervan moe-
ten we denken aan vertalingen in het 
Syrisch (de Pesjitta), het Koptisch en 
het Aramees. In het westelijke deel van 
het Romeinse Rijk wordt de Bijbel in 
het Latijn vertaald. Voor de eerste La-
tijnse vertaling was het uitgangspunt de 
Septuaginta. Dat was de voornaamste 
reden dat in de vierde eeuw de kerkva-
der Hiëronymus een nieuwe Latijnse 
vertaling verzorgde waarbij hij het 
Oude Testament uit het Hebreeuws 
vertaalde. Deze vertaling is de geschie-
denis ingegaan als de Vulgata. Eeuwen-
lang heeft men in Europa de Bijbel in 
deze gestalte gelezen.

Terug naar de bronnen
Met de opkomst van het zogenaamde 
Bijbels humanisme (niet te verwarren 

5

met humanisme zoals wij dat kennen) 
dat als ideaal had ad fontes (terug naar 
de bronnen) was het teruggrijpen op de 
Bijbel in de brontalen verbonden. Het 
Oude Testament in het Hebreeuws en 
Aramees en het Nieuwe Testament in 
het Grieks. Men maakte zich kennis 
van Grieks en van het Hebreeuws ei-
gen. Het Bijbels humanisme komt op 
in de late Middeleeuwen en het begin 
van de Nieuwe Tijd. 
Zonder het Bijbelse humanisme is de 
Reformatie niet te begrijpen. De Re-
formatoren lazen het Griekse Nieuwe 
Testament in de uitgave van Erasmus. 
Voor het Oude Testament was er de 
zogenaamde rabbijnenbijbel. Inzichten 
die de rooms-katholieke kerk aan de 
hand van de Vulgata verdedigde, ble-
ken niet te sporen met wat in de bron-
talen was te lezen. De Vulgata spreekt 
in Lukas 1:28 over Maria als een vrouw 
‘vol van genade’ (gratia plena). Maria 
is dus als het ware een vat vol genade 
en kan die uitdelen. Echter, het Grieks 
laat zien dat we ‘begenadigde’ moeten 
lezen. Maria is een vrouw op wie God 
in genade heeft neergezien.
Op het concilie van Trente heeft Rome 
de Vulgata tot de versie van de Schrift 
verheven die het of�ciële uitgangspunt 
is van de leer van de rooms-katholieke 
kerk. Omdat volgens Rome concilie-
besluiten onder leiding van de Heilige 
Geest worden genomen, kan zij die 
beslissing niet herroepen. Wel heeft 
Vaticanum II dit inzicht geherinter-
preteerd en is er binnen Rome meer 
aandacht voor de Bijbel in de brontalen 
gekomen. Maar dat terzijde.
Zonder kennis van de Bijbel in de 
brontalen was er nooit een Reformatie 
gekomen. Terwijl aan het einde van 
de Middeleeuwen de Bijbel in het ge-
heel of delen ervan vanuit de Vulgata 

in de landstalen werden vertaald (zo 
hebben wij in Nederland de Delftse 
Bijbel), benadrukten de Reformatoren 
dat de Bijbel vanuit de brontalen in de 
landstalen moest worden vertaald. Ie-
dereen moest in zijn eigen taal kunnen 
lezen wat God in het Hebreeuws of het 
Grieks had gezegd.

Het belang van kennis 
van de brontalen voor het 
verstaan van de Bijbel
De Reformatie was ervan overtuigd dat 
predikanten in principe academisch 
gevormd moeten zijn. In de lijn van de 
Reformatie is de (Hersteld) Hervormde 
Kerk trouw aan dit standpunt. Bij elke 
vertaling – hoe getrouw die ook wil zijn 
– moeten keuzes worden gemaakt. Een 
vertaling is dan ook altijd eenduidiger 
dan de brontekst. 
Een vertaling kan altijd verbeterd wor-
den. Daarbij komt dat taal verandert. 
Daarom moet op een gegeven moment 
een vertaling hertaald of gereviseerd 
worden. Ook de edities van de Staten-
vertaling die onder ons gebruikt worden, 
zijn gereviseerde edities. Bij hertaling 
of revisie moet op de brontalen worden 
teruggegrepen. Wanneer een predikant 
in gesprek gaat met mensen die een 
andere vertaling gebruiken dan hijzelf, 
is een beroep op eigen vertaling niet 
het einde van alle tegenspraak. Gewone 
gemeenteleden mogen gebruik maken 
van een vertaling, maar een predikant 
moet op de brontalen kunnen teruggrij-
pen. Wie werkelijk vasthoudt aan sola 
scriptura, zal beklemtonen dat als regel 
aanstaande predikanten grondig in de 
brontalen van de Bijbel onderwezen 
moeten worden. 
Wie de Schrift liefheeft als het Woord 
van God en predikant wil worden, zal 
de mogelijkheid om de Bijbel in de 
brontalen te leren lezen met beide han-
den aangrijpen. Ik hoop dat predikan-
ten en studenten in de theologie een 
voorbeeld nemen aan Andrew Bonar, 
de vriend en biograaf van Robert Mur-
ray M’Cheyne. Dagelijks las hij een 
gedeelte uit het Hebreeuwse Oude 
Testament en het Griekse Nieuwe Tes-
tament.

Het HHS geeft een nieuwsbrief uit voor geïnteresseerden, namelijk ‘Rondom het 
Seminarie’. 
Heeft u belangstelling voor deze nieuwsbrief? 
U kunt zich aanmelden via de website (http://www.hersteldhervormdekerk.nl/
seminarium/nieuwsbrieven/rondom-het-seminarie).

Nieuwsbrief
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STICHTING OOST-EUROPAHULP GEREFORMEERDE GEZINDTE

Uw gift voor onze ANBI-instelling is welkom op rekeningnr.: NL28RABO0171575091

EREFORMEERDE GEZINDTE

Graag geven wij een presentatie
op uw gemeente- of

verenigingsavond

Verzendklaar maken van goederen

SOEGG verleent humanitaire hulp in Oekraïne. Wij verzamelen in Nederlandse 
ziekenhuizen afgeschreven medische apparatuur, brengen die weer in goede staat 
en installeren en onderhouden die in zes ziekenhuizen in Zhitomir (Oekraïne).
Tevens is er aandacht voor Evangelie-verkondiging in deze ziekenhuizen.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met onze voorlichter:

T 0180 52 11 14
W www.soegg.nl

E secretariaatsoegg@gmail.com

Uitgeverij Om Sions Wil  |  078-693 00 83 |  info@omsionswil.nl

WWW.JOUWKOMPAS.NU

PROEF
ABONNEMENT
6 NUMMERS

NU SLECHTS € 9,95
(STOPT AUTOMATISCH)

VOOR HET

HELE 
GEZIN

Interkerkelijk en pastoraal 
gezinsmagazine Om Sions Wil

Reformatorisch
jongerenmagazine Kompas

Verbonden in Belijden

PROEF
ABONNEMENT 
3 MAANDEN
SLECHTS
€ 9,95

(stopt automatisch)

VOOR
JONGEREN VAN
12-21 JAAR

NAJAARSAANBIEDING

DOWNLOAD GRATIS
DE KOMPAS APP 

WWW.OMSIONSWIL.NL

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 
Wij zijn gespecialiseerd in het ver-

vaardigen en restaureren van kerk-

interieurs. Kansels, kerkbanken etc.

Schapendijk 13 Punthorst 

(gemeente Staphorst) Tel. 0529-483650

www.ambachtelijke-kerkinterieurs.nl



Een situatie zoals hierboven kom je tegen in het verkeer. Noodge-
dwongen sta je stil, iets later - en iets hardhandiger - dan de be-
doeling was. Toch is het beeld van zo’n botsing ook van toepassing 

op andere situaties. Neem ruzie: een tijd lang gaat het goed, je veert hier 
en daar wat mee. Tot er iets gebeurt waardoor remmen niet meer lukt. 

Botsen, de betekenis hiervan is dan ook niet alleen: ‘met kracht tegen iets 
aanstoten’, maar ook: ‘met elkaar in strijd komen’ (Van Dale, 2015). In dat 

tweede geval gaat het om meningen en principes die niet overeenkomen, die 
belangrijk zijn en waar mensen voor strijden.
De Reformatie was ook zo’n botsing. Een strijd om de waarheid. Eigenlijk 
was het al te merken vóór de botsing, want remmen en meebewegen lukte 

niet meer. De gevestigde kerk begreep het niet meer - wilde zelf handen vol 
meebrengen voor hun zaligheid. Daarom vroeg ze geld voor a� aten en de mensen 
biechtten zichzelf de hemel in. En daar waren ze: de verdedigers van dé waar-
heid, de verdedigers van het Woord van God. Een botsing, een scheiding. Geen 
volle handen van jezelf, Sola Gratia!
Zulke mensenverzinsels als biechten en a� aten kunnen alleen voet aan de grond 
krijgen als men de inhoud van de Bijbel niet meer weet. Als je de Bijbel laat voor 
wat het is, kom je gemakkelijk in verleiding. Voor je het weet zit je op de verkeer-
de weg naar de verkeerde afslag. Geen eigen verzinsels, Sola Scriptura!
Gods Woord kan gelezen worden, wellicht geniet je ervan om te lezen. Toch is 
het niet genoeg om zomaar te vertrouwen op de genade en zomaar te lezen in het 
Woord. Het moet één met je worden. Geen ongegrond vertrouwen, Sola Fide! 
Dat alles kan niet door jezelf en niet om jezelf.  Het kan alleen op Zijn roep, om 
Zijn gave. Hij is de Kern van het Woord en de reden van genade. Geen ander, 
Solus Christus!
Misschien is een botsing zo slecht nog niet. Botsen betekent namelijk dat 
volgen niet meer gaat. Dat je stopt met meebewegen, toegeven, doorleven. 
Het betekent dat je geluid geeft aan je overtuiging. Luister naar de reformato-
ren en word ook een verdediger van de waarheid. Het Woord van Hem is alles. 

Het is het strijden - inclusief de botsing - waard. 
Soli Deo Gloria.

Een botsing is best griezelig, maar het moment net voor een 
botsing ook. Het moment waarop je weet dat het onafwendbaar 
is, je verschrikt en verbijsterd naast je kijkt en roept: ‘We gaan 

botsen!’ Het moment nét voor die dreun. Je voelt hem als het 
ware al, want inspelen op de situatie lukt niet meer. 

Verdedigers 
van de 

Waarheid

Zicht op studerenden

Mathilde Meerkerk, lid werkgroep studerenden
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Zicht op de mannenbond

Wil jij je talenten inzetten binnen ons bedrijf?

Kijk op www.profielnorm.com voor actuele

vacatures.

www.hollandkaart.com

fleurige

foto

kaarten

Recht voor de ondernemer 
Mr. J.D. (Jan Dirk) van Vlastuin 
 
Mr. Jan Dirk van Vlastuin behartigt al 
sinds 1997 de (juridische) belangen 
van ondernemers.  
Hij is expert op het gebied van 
ondernemingsrechtelijke vraagstukken, 
ook in relatie tot faillissementen en 
incassoproblematiek.   
Gaat u voor juridische zekerheid en 
staat u niet graag voor verrassingen?  
Neem vrijblijvend eens contact op.  
 
www.bvd-advocaten.nl              vanvlastuin@bvd-advocaten.nl 

Recht doen. 

Van de 
voorzitter

Binnenkort zal, als de Heere het 
geeft, het winterwerk in de meeste 
gemeentes weer een aanvang ne-

men. Dit betekent in veel gemeentes ook 
het begin van het nieuwe vergaderseizoen 
van de plaatselijke mannenvereniging. De 
nodige voorbereidingen zijn getroffen door 
de besturen en de programma’s met de te 
behandelen stof zijn samengesteld.
Velen onder ons mogen het als een groot 
voorrecht zien om als mannenbroeders 
samen te komen om zich gezamenlijk 
te verdiepen in Gods Woord. Het is 
een voorrecht dat ons deze gelegenheid 
geboden wordt. Wat is het goed om ons 
met elkaar te verdiepen in de Schriften, 
gegeven tot zaligheid.
Wat is het groot wanneer je, terwijl je 
zo bezig bent,  door het werk van Gods 
Geest op een bijzondere wijze wordt aan-
gesproken vanuit het Woord. De Heere 
geve een gezegend vergaderseizoen, waar-
in ons eenvoudige samenzijn mag dienen 
tot de verheerlijking van Gods Naam en 
het heil van onze zondaarszielen.
Het is inmiddels gebruikelijk dat onze 
landelijke Mannenbond aan het begin van 
het nieuwe vergaderseizoen een toogdag 
organiseert. Dit jaar zal deze op D.V. 30 
september 2017 gehouden worden, met 
daaraan voorafgaand de landelijke leden-
vergadering.
Iedere plaatselijke mannenvereniging is 
hiervoor uitgenodigd. Het onderwerp: ‘De 
troost der verkiezing’  zal u zeker aanspre-
ken, verwacht ik. Bij deze wil ik u mede 
namens de andere leden van het hoofd-
bestuur hartelijk uitnodigen en aansporen 
naar Lunteren te komen. U zult er geen 
spijt van hebben. Wees er van overtuigd 
dat u hartelijk welkom bent.

J.C. den Toom v.d.m.



Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat 
Maarten Luther zijn 95 stellingen vasthechtte aan de 
deur van de Slotkapel te Wittenberg. De verkiezing 
was een der scharnierpunten  van de Reformatie. 

De troost der Verkiezing

D
aarom staat op de Toogdag 
2017 van de Mannenbond 
de troost der verkiezing 
centraal. Ter inleiding 

worden er twee referaten gehouden. 
Het eerste referaat wordt gehouden 
door ds. K. ten Klooster en gaat over de 
troost der verkiezing in de prediking, 
het tweede referaat gaat over de troost 
der verkiezing in het pastoraat en wordt 
gehouden door ds. D. Heemskerk.
Onder de prediking van Gods Woord 
volstrekt zich een aangrijpende 
scheiding, namelijk het geloof of het 
ongeloof; Gods eeuwig besluit van 
verkiezing of verwerping. De verkiezing 
is een onveranderlijk voornemen van 
God. Gods voornemen is Gods willen, 
Gods welbehagen. Voorwerpelijke ken-
nis van Gods verkiezing mag nooit lei-
den tot een moedeloze berusting of tot 
een lijdelijk afwachten van wat komen 
gaat. De Dordtse vaderen beschrijven 
de verkiezing alleen om te eindigen in 
lofprijzing en aanbidding, in een gelo-

vige onderwerping aan dé Verbondsgod 
Die alles bestuurt en regeert.
Stel nu eens dat de verkiezing wél 
veranderlijk zou zijn, zouden we dan 
God aanlopen als een waterstroom? 
Gods Woord leert dat we er van nature 
alles aan doen om uit Gods handen 
weg te blijven! De verkiezing Gods is 
voor dé gelovigen een vaste grond der 
dingen, die men hoopt, en een bewijs 
der zaken, die men niet ziet. Welzalig, 
dien Gij hebt verkoren…!
Wie zijn dan dé verkorenen Gods? Dat 
weten we niet, omdat God het niet 
geopenbaard heeft. Treffend schrijft 
wijlen ds. L. Vroegindeweij: ‘Het is veel 
onmogelijker om zalig te worden dan 
in de allermeeste predikaties uitkomt. 
Het is ook veel meer mogelijk bij God 
dan de meesten zeggen. Wees het er 
gerust niet mee eens, maar denk er 
eens over.’
Ben ik dan een uitverkorene Gods? 
‘Niemand mag geloven dat hij een 
verworpene is, want elk wordt ernstig 

en dringend geroepen en is verplicht 
te geloven in Christus tot zaligheid.’ 
Niemand zou rust mogen hebben voor 
deze levensvraag is opgelost. Het is van 
niemand bekend of hij een verworpene 
is, al zou hij ook nog zo diep gezonken 
zijn! Wel zijn er aan wie de vruchten 
der verkiezing te zien zijn. En voor 
allen, die genade van God bij aanvang 
of voortgang ontvangen hebben, is de 
vastheid der verkiezing tot onuitspreke-
lijke troost, zo dikwijls als zij door Gods 
Geest er mee vertroost worden.1

Door de eeuwen heen heeft Gods 
verkiezende liefde spanningen opge-
roepen. Anno Domini 2017 is dit nog 
hoogst actueel. Daarom is het goed ons 
in de troost der verkiezing te verdiepen, 
om dit gedachtegoed van de Reforma-
tie levend te houden. Voor alle voorne-
mens geldt: Deo volente.

1 Ontleend aan: De troost der Verkiezing. 
 Ds. L. Vroegindeweij

Huls Architecten  |  Bergerslag 3  |  7951 DR  Staphorst

T (0522) 46 15 67  |  F (0522) 46 20 24   |  E  info@hulsarchitecten.nl   |  I  www.hulsarchitecten.nl
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K. van den Herik (secr.)



Zicht op diaconaat

HIP is 
de beste!

10

Vrijwilligers uit 
de HHG in Ede 

helpen buurtbewoners 
door bemiddeling 

van HiP
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E
lla Marchal is sinds anderhalf jaar helpdesk-
medewerker van HiP in Ede. HiP staat voor 
Hulp in de Praktijk en wil op lokaal niveau 
hulpvragers zonder beschikbaar netwerk, 

koppelen aan christenen die graag iets voor hun naasten 
willen betekenen. In Ede werkt HiP onder het diaconaal 
platform waar 20 lokale kerken bij zijn aangesloten. 
Ella is lid van de Hersteld Hervormde Gemeente in Ede, 
ze is daar actief in het kinderwerk en maakt schoon. 
Haar man Daniël is kerkvoogd. Naast haar bezigheden 
in de kerk werkt ze in de thuiszorg en schenkt zij op 
woensdagochtenden kof� e in de Elskamp� at. Ella vertelt 
enthousiast over haar bezigheden: ‘Daarnaast hebben we 
een klushuis in Renkum, daar zijn we al vijf jaar in bezig. 
Maar we willen niet dat het ten koste gaat van andere 
dingen, dus het schiet eigenlijk niet zo op.’ Ella vindt het 
belangrijk om betaald werk en vrijwilligerswerk in balans 
te houden en is zelfs minder gaan werken om als vrijwilli-
ger bij HiP aan de slag te gaan. ‘Ik voel mij niet goed als ik 
voor mijzelf bezig ben. De woorden van de Heere Jezus na 

de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan spreken mij 
enorm aan: Ga heen en doe gij desgelijks.’

Hoe ben je bij HiP terecht gekomen? 
‘De contactpersoon van onze kerk heeft mij in contact 
gebracht met HiP en vervolgens heb ik gereageerd op een 
oproep vanuit het diaconaal platform in het kerkblad voor 
helpdeskmedewerker. Nadat ik ben ingewerkt in het sys-
teem dat hulpvragers kan koppelen aan hulpaanbieders, 
heb ik een brief gestuurd naar alle aangesloten kerken 
om meer hulpaanbieders te vinden. Dit zodat HiP meer 
bekend kan worden in de kerken maar ook zodat we meer 
vrijwilligers vinden om de hulpvragen te beantwoorden. 
Ondertussen ben ik heel trots op mijn eigen kerk, waarin 
veel hulpbieders zitten.’ 

HiP legt contact met kerken; zelfs als één kerk in een 
woonplaats met HiP aan de slag wil, kan er al gestart wor-
den. De landelijke helpdesk ondersteunt in deze startfase. 
Wanneer er meerdere kerken aansluiten, kan er naar een 

De ouders van een meisje dat door een val op haar knie 
niet zelf naar school kan fi etsen, vragen hulp via HiP 
Ede. ‘Is er iemand die twee weken lang haar van en naar 
school wil brengen?’ De familie heeft het niet breed en ziet 
geen andere mogelijkheden. Ella, helpdeskmedewerker 
van HiP Ede, weet dit meisje te koppelen aan een hulpbie-
der uit de HHG te Ede. De reactie van de ouders is hart-
verwarmend. Hoewel hun Nederlands nog niet al te best 
is, krijgt Ella een bericht met: HiP IS DE BESTE. 

Laura Dijkhuizen  -  foto’s: Mieke Roodbeen
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Vietnam is inderdaad een prachtig 
land. Als je als toerist door het land 
reist, kun je snel het idee krijgen dat 
er weinig aan de hand is. Zeker in de 
grote steden kan dat gevoel snel ont-
staan. Overal prijken de logo’s van de 

bekende westerse merken en mensen 
zijn modern gekleed. Maar dat er ook 
een andere kant is, wordt snel duidelijk 
als ik via de lokale partners van SDOK 
met mensen spreek die een heel ander 
verhaal vertellen. 

Safe house
We zijn in Ho Chi Min-stad, het 
zuiden van Vietnam. In het hotel 
spreken we de ontmoetingen door voor 
de komende dagen. David, een collega 
die voor een van de zusterorganisaties 
van SDOK werkt, geeft aan dat we erg 
voorzichtig moeten zijn. David vertelt 
dat we mensen gaan ontmoeten die 
door de overheid nauwlettend in de 
gaten worden gehouden. De inter-
views vinden daarom plaats in een 

safe house, een woning waar vervolgde 
christenen een veilige plek vinden. 
Als we de volgende ochtend naar het 
safe house rijden, wordt ons met klem 
opgedragen om bij aankomst niet te 
treuzelen maar meteen het huis binnen 
te gaan. Hoe minder mensen van 
onze aanwezigheid weten, hoe beter. 
We volgen de instructie op. Vlak na 
binnenkomst ontmoeten we Kim, een 
43-jarige vrouw. Ze ziet er vermoeid 
uit. Het blijkt dat ze ’s nachts acht uur 
lang in de bus heeft gezeten om ons 
te ontmoeten. Ze woont in de Cen-
trale Hooglanden, een gebied waar de 
situatie voor christenen erg moeilijk is. 
Hanh, de man van Kim, zit al vijftien 
jaar in de gevangenis. Hij werd gearres-
teerd en veroordeeld tot zeventien jaar 

Vietnam: land van contrasten

Toen ik vertelde dat ik naar Vietnam zou gaan, zei iemand: ‘Leuk 
zeg. Dat is een mooi land waar je prachtige bergwandelingen kunt 
maken.’ Een andere reactie luidde: ‘Daar kun je lekker eten voor 
weinig geld.’ Toen ik vertelde dat in dit communistische land zo’n 
tweehonderd christenen gevangen zitten vanwege hun geloof, 
kreeg ik verbaasde reacties. 

eigen helpdesk toegewerkt worden. In elke plaats gaat dit 
weer anders. Samenwerken met HiP is een prachtige manier 
voor kerken om zichtbaar te worden in de wijk en zich be-
wust te worden van de nood in de buurt en barmhartigheid 
te tonen. Tevens zorgt het voor verbinding, niet alleen tussen 
individuen maar ook tussen kerken en diaconale organisaties. 

Waarom zou ik mij aanmelden bij HiP? 
Ella legt uit: ‘Meewerken met HiP is een verrijking van 
jezelf omdat je thuis komt bij een onbekende en van veel be-
tekenis kunt zijn. Dit stemt tot nadenken, je wordt een on-
derdeel van mensen die elkaar graag helpen en zo gebruikt 
worden in Gods koninkrijk. Ik ben zelf geïnspireerd door de 
uitspraak van een dominee: ‘Laat Christus schitteren in je 
leven’ en dat gun ik iedereen. Het kan spannend zijn omdat 
mensen misschien vragen gaan stellen over je geloof maar je 
komt daar sterker weer uit’. 

Richard Groenenboom
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Deze ondernemer fe l ic i teert  de HHG Apeldoorn 
met  de ingebruikname van de kerk.

Schaapsound is dé leverancier 
voor spraakinstallaties, 

ringleidingsystemen en kerkradio.

www.schaapsound.nl
info@schaapsound.nl
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cel omdat hij zich samen met anderen 
inzette voor meer godsdienstvrijheid 
in Vietnam. Kim bleef achter met haar 
driejarige zoontje. 

Aanraken
De plek waar Hanh gevangen zit, ligt 
zeventienhonderd kilometer verderop 
en het kost drie dagen reizen met de 
auto om er te komen. Daardoor kan 
Kim haar man maar weinig bezoeken. 
In het begin mocht ze haar man per 
bezoek maar vijf minuten spreken, nu 
is dat iets langer. Kim vertelt dat ze 
tijdens die bezoeken haar man alleen 
op afstand kan zien, met glas ertus-
sen. ‘Tijdens het eerste bezoek aan de 
gevangenis was ik alleen maar aan het 
huilen. Ik wilde mijn hand naar mijn 
man uitsteken om hem aan te raken, 
maar dat mocht niet van de bewakers. 
De bewaker zei: Waarom huil je? Je 
mag blij zijn dat je hem kunt zien.’
Drie jaar geleden heeft Kim haar man 
voor het laatst gezien. ‘Hij bemoedigde 
me om het geloof niet los te laten en 
tot God te blijven bidden.’ De laatste 
jaren tobt Kim met haar gezondheid, 
mede vanwege het verdriet en de span-
ningen. God geeft haar kracht, hoewel 
er ook erg moeilijke momenten zijn, zo 
vertrouwde ze me toe. ‘Ik droomde pas 
dat Hanh opeens voor de deur stond en 
zei: ‘Dag schat, ik ben er weer!’ Ik werd 

wakker en rende naar de deur en rea-
liseerde me toen pas dat ik gedroomd 
had. Toen moest ik hard huilen.’ 

Ziek
Kim ervaart Gods zegen in de hulp die 
ze krijgt via de partnerorganisatie van 
SDOK. Hierdoor hoeft ze geen zwaar 
werk meer te verrichten op het land en 
kan ze haar 19-jarige zoon laten stude-
ren. Aan het einde van het gesprek stokt 
haar stem en rollen de tranen over de 
wangen. ‘In maart belde Hanh onver-
wachts uit de gevangenis en vertelde dat 
hij zich ziek voelde. Ik zei dat ik voor 
hem bad en moedigde hem aan om vol 
te houden. Hij vertelde me dat hij elke 
dag bad voor een veilige terugkeer.’   

Het gesprek raakt me diep en ik wil 
graag nog wat langere tijd met Kim 
doorbrengen, maar de tijd dringt. Kim 
moet snel naar huis. Als ze te lang weg 
blijft, kan de politie vragen waar ze 
geweest is en kunnen er grote proble-
men ontstaan. We bidden voor haar 
en nemen afscheid. Blijvend gebed is 
nodig voor Kim en haar gezin, maar ook 
voor de andere vervolgde christenen in 
Vietnam. Bidt u mee?

Richard Groenenboom is woordvoerder 
bij SDOK (Stichting De Ondergrond-
se Kerk).Meer verhalen van vervolgde 
christenen zijn te lezen op de website 
van SDOK: www.sdok.nl.  

Over het algemeen gaat het bij HiP om de kleinere klussen, 
een lampje ophangen, een kapotte wc-bril vervangen of 
iemand helpen met de boodschappen. Een vrijwilliger die 
zich aanmeldt, kan aangeven op welk gebied hij of zij wil 
gaan helpen. Daarvoor zijn er drie categorieën: vervoer, zoals 
het voorbeeld in de inleiding, praktische hulp of sociale hulp. 
Bij de laatste categorie valt te denken aan taalmaatjes voor 
mensen die nog maar kort in Nederland zijn of kof� e drinken 
met eenzame ouderen. De vrijwilliger is niets verplicht, ook 
al staat hij geregistreerd. Hij kan per keer ja of nee zeggen. 
Daarbij probeert HiP mensen aan elkaar te matchen die bij 
elkaar in de buurt wonen, dat is de meest natuurlijke manier 
en zo komen ze elkaar later nog eens tegen in de supermarkt. 
‘Sinds een jaar heeft HiP ook een app voor hulpbieders, zo 
kan het gebeuren dat wanneer ik een hulpvraag online zet, 
deze heel snel via de app wordt beantwoord, terwijl ik er 
niemand voor heb benaderd.’ 
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Zicht op Israël

Tot een getuigenis
Velen waren vrijdagavond 7 april jl. naar de Hersteld 
Hervormde Kerk van Putten gekomen om het Passie- en 
Paasconcert bij te wonen van het Christelijk mannenkoor 
‘Jeduthun’. Dit koor staat onder leiding van Arie Kortleven. 
Als vaste organist bespeelde Marcel van de Ketterij het orgel 
en Gijsbert Kortleven speelde trompet.

Erik van Heteren 

D
e opbrengst van de gehou-
den collecte was bestemd 
voor het inloophuis in Di-
mona, in Israël. 

Nadat ds. R. van de Kamp iedereen 
welkom heette, werd de avond geopend 
met het lezen van 1 Korinthe 10:1-12 
en gebed. We zongen Psalm 69 vers 1 
en 14 waarna het concertprogramma 
werd vervolgd.
In het appelwoord sprak de dominee 
over de bijzondere positie van het Jood-
se volk; eeuwen geleden verspreid over 
de aarde, en daar verdrukt, versmaad 
en vervolgd. Maar toch: de belofte dat 
in het laatste der dagen zij, de Joden, 
terug zullen keren naar het land van 
hun vaderen. ‘Ik zal hen doen wonen 
in hun huizen, spreekt de HEERE’ 
(Hoséa 11:11). Vanaf 1990 zijn er dui-
zenden Joden teruggekeerd naar hun 
land, vele vliegtuigen vol. 
De beloofde Messias, de Heere Jezus 
Christus, is uit dat volk geboren en 
bracht de boodschap van verlossing 
allereerst tot het huis van Israël. Na 
de uitstorting van de Heilige Geest op 
de Pinksterdag is het heil van Jezus 
Christus, onze Heiland, tot ons als 
heidenen gekomen en wij zijn geënt als 
wilde olijftakken op de oude stam van 
de olijfboom.

Vanuit deze verbondenheid met het 
Joodse volk heeft de commissie Israël 
aan de rand van de Negev woestijn 
in het stadje Dimona een inloophuis 
gecreëerd. De stad heeft circa 40.000 
inwoners en het inloophuis is gevestigd 
in het winkelcentrum. Het echtpaar 
Albert en Esther Knoester werkt hier. 
Zij ondersteunen de Messiasbelijdende 
Joden in hun opdracht om de ‘verloren 
schapen’ van het huis Israël in aanra-
king te brengen met de blijde bood-
schap. Ook voor mensen die eenzaam 
zijn en die het moeilijk hebben, bieden 
zij een plaats van ontmoeting en rust.
Op een van de wanden van het in-
loophuis staat een hert afgebeeld dat 
smacht naar water. Dit verwijst naar 
Psalm 42 waar de ziel smacht naar 
het water des Levens. Het mag ons 
dagelijks gebed zijn dat de Joden, onze 
oudste broeders, ook zullen komen tot 
het heil in Christus.
Bij de sluiting van het concert maakte 
ds. Van de Kamp de opbrengst van de 
collecte bekend die het mooie bedrag 
van € 1327,-- heeft opgebracht. Nadat 
de dominee het koor, de dirigent, orga-
nist en trompettist bedankt had, ging 
hij voor in dankgebed en na het zingen 
van Psalm 35 vers 13 ging een ieder 
zijns weegs. 



15

Gemeentedag 
Hersteld Hervormde 
Gemeente Putten
De Commissie Fondswerving  organi-
seert jaarlijks een gemeentedag. Dit 
jaar vond deze dag plaats op zaterdag  
3 juni. Op deze dag worden allerhande 
spullen, etenswaren en dergelijke aan 
de man gebracht waarbij de opbrengst  
bestemd is voor de a�ossing van het 
kerkgebouw. Ook is er de nodige 
ruimte voor onderlinge ontmoeting. 
De Commissie Fondswerving die de 
gemeentedag organiseert, ‘geeft’ elk 
jaar één kraam weg voor een goed doel. 
Daarom mocht de commissie Israël 
een stand inrichten voor de verkoop 

van producten uit Israël. U moet 
dan denken aan onder andere wijn, 
druivensap, jam, muesli en Dode Zee 
producten. De opbrengst hiervan was 
bestemd voor het inloophuis Dimona. 
Na een dag van veel belangstelling en 
goede gesprekken was er een bedrag 

van  € 235,00 dat overgemaakt gaat 
worden aan het inloophuis van Di-
mona. De stand van commissie Israël 
paste goed tussen de overige kramen 
op de gemeentedag. Hierbij willen wij 
nogmaals de Commissie Fondswerving 
bedanken voor hun medewerking!
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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

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

Voor uw  
ambtskleding 

 en  
twee- of driedelig kostuum. 

 

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

Tel. 06-30 25 72 08  
www.artifexgrafmonumenten.nl

Altijd bij u in de buurt 
voor persoonlijk advies

Bezoek op afspraak  
onze toonzaal:

Mercuriusweg 46
4051 CV Ochten
(gesloten op zondag)

soldaten!MESSIAANSE
Steun de

Om Israël tegen oorlogsdreiging en terroristische aanslagen te beveiligen moet iedere Israëlische jongen of meisje van 
18 of 19 jaar in militaire dienst. Dit is een spannende periode. Zullen zij moeten vechten in een nieuwe oorlog? Zullen zij 

slachto� er worden van een aanslag?

Daarnaast is dit voor de jongvolwassen Messiaanse soldaat ook een zware geestelijke strijd. Zal hij of zij Yeshua HaMashiach 

(Jezus Christus) in militaire dienst blijven volgen? Helaas blijkt een derde van de gelovigen af te dwalen. Daarom is 

toerusting voor en tijdens hun militaire dienst heel hard nodig!

Het Netivah (Wegwijzer) Centrum in Baptist Village nodigt iedere Messiasbelijdende Joodse jongere onmiddellijk na de 

middelbare school uit voor een 9-daagse toerustings conferentie. Zo worden zij voorbereid om in het leger standvastig 
te zijn en de goede strijd van het geloof te strijden. 

Steunt u deze jonge soldaten met uw gebed en gift?

www.messiasbelijdendejoden.nl           Onze digitale nieuwsbrief kunt u aanvragen op info@messiasbelijdendejoden.nl

NL90 RABO 0377 8534 96 t.n.v. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk
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Het belang van de 
kerkreformatie voor 

vandaag

Ds. J.C. den Toom 

D
oor de Reformatie werd 
de kerk bevrijd van het juk 
van menselijke voorschrif-
ten. Niet de kerkelijke 

overheden, noch het geweten be-
slissen wat geboden en verboden is. 
Slechts Eén is er Die gezag heeft over 
het menselijk geweten en voor Wiens 
gezag we onvoorwaardelijk dienen te 
buigen. Wanneer we geen oog hebben 
voor onze diepe val in Adam dreigt 
ook onder ons het gevaar dat aan het 
geweten of de leer van de kerk meer 
gezag wordt toegekend dan aan Gods 
Woord. Dit leidt tot een eigenwillige 
godsdienst, waarin we zelf bepalen 
wat goed en kwaad is voor ons, zonder 
ons onvoorwaardelijk te laten gezeggen 
door Hem Wiens gedachten hoger zijn 
dan de onze. 

Door de Reformatie worden we er 
op gewezen dat er in ons, dat is in 
ons vlees geen goed woont, dat wij 
daarentegen geneigd zijn tot alle 
kwaad. Daarom is zalig worden alleen 

mogelijk door het vaste vertrouwen dat 
de Heilige Geest in het hart werkt dat 
de vergeving van de zonden, eeuwige 
gerechtigheid en zaligheid van God 
geschonken wordt uit louter genade, 
alleen omwille van de verdienste van 
Christus. In Hem ziet God ons aan als 
hadden we nooit gezondigd en als had-
den we zelf de gerechtigheid volbracht 
die Christus voor ons volbracht heeft. 
Ook in onze tijd lopen we het gevaar 
om in onszelf te speuren naar eigen-
schappen of de kennis van bepaalde 
zaken als voorwaarden die we niet 
kunnen missen wil God ons genadig 
kunnen zijn. Door zo’n houding komt 
het onze op de voorgrond en verdwijnt 
het Borgwerk van Christus en het 
toepassende werk van Gods Geest op 
de achtergrond.

Door de Reformatie wordt afgerekend 
met de leer dat de genade van God 
door het gebruik van de sacramenten 
van Doop en Avondmaal tot ons komt. 
Het heil wordt niet ontvangen middels 

de sacramenten maar door het verkon-
digde Woord, toegepast door de Heili-
ge Geest. Het geloof is uit het gehoor 
en het gehoor uit het Woord Gods. Er 
ligt geen verdienste in de goede wer-
ken, ze worden alleen gedaan door een 
oprecht geloof in Christus en zijn het 
gevolg van het blijven in Hem. We zijn 
in Christus Jezus geschapen tot goede 
werken, welke God voorbereid heeft 
opdat wij in dezelve zouden wandelen. 
Er wordt in onze tijd aandacht besteed 
aan normen en vormen en dat is niet 
verkeerd. Maar het gevaar bestaat dat 
daar alle aandacht aan wordt besteed 
terwijl de meest wezenlijke vragen 
hoe God aan Zijn eer komt en hoe ik 
rechtvaardig voor God wordt en een 
erfgenaam van het eeuwige leven op 
de tweede plaats komen te staan. 

Ook in onze dagen, gelet op ons hart 
dat ten allen tijde boos is, blijft de 
bede om reformatie van hart en leven 
staan: Heere bekeer ons zo zullen wij 
bekeerd zijn.

De Reformatie is meer dan een historisch feit uit het verleden, 
het is een beginsel dat haar stuwende kracht ontleent aan het 
getuigenis van God Zelf. Daarom zijn de onderwerpen van toen 
ook nu nog volop actueel. De gevaren van dwaling zijn onder 
ons niet minder groot.
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D
e komende jaren zou er 
�ink wat onderhoud nodig 
zijn. In het voorjaar van 
2015 werd het papierwerk 

voor de restauratie in gang gezet. Dhr. 
J.J. Westdorp, secretaris van het col-
lege van kerkvoogden, geeft graag een 
toelichting: ‘1 mei kon er subsidie aan-
gevraagd worden bij de Provincie Zee-
land. De Provincie had eerst informatie 
opgevraagd bij de Gemeente Tholen 
om te horen welke monumenten een 
achterstand hadden. Eind 2015 kregen 
we bericht dat er tot onze grote ver-
rassing € 201.000,-- subsidie voor de 
restauratie beschikbaar kwam.’ 

In de monumentale kerk worden 
verschillende bijzondere elementen 
gevonden. ‘Het hoofdkoor dateert van 
circa 1400. Tegen de gewelven van de 
zijbeuken zijn hoofden van personen 

te zien. Mogelijk stellen ze Jacoba van 
Beieren en haar hofhouding voor. Som-
mige bronnen melden dat zij in 1432 
in de kerk is getrouwd met Frank van 
Borssele. Het noorderkoor is ontstaan 
uit een lage kleine grafkapel van circa 
1420. In deze Sacramentskapel staat 
de graftombe van Florens van Borssele, 
de vader van Frank.’ Verder vinden we 
in de kerk verschillende ornamenten 
aan de zoldering, muurschilderingen en 
grafzerken in de vloer.

Tijdens de restauratie zijn er diverse 
werkzaamheden aan het in- en exteri-
eur verricht. ‘De aannemer is binnen 
begonnen met steigers te plaatsen die 
geseald zijn. Er werd met onderdruk 
gewerkt, zodat de kerk zoveel mogelijk 
stofvrij bleef. We kunnen zeggen dat 
dat bijzonder goed gelukt is. Zodoen-
de konden we iedere zondag gebruik 

blijven maken van de kerk.’ Aan de 
binnenzijde van de kerk is het pleis-
terwerk op de muren hersteld en zijn 
alle muren opnieuw geverfd. ‘Tijdens 
het binnenwerk werd buiten begonnen 
met het vervangen van een gedeelte 
van de leien van het dak. Daarbij bleek 
dat de loden goten aangetast waren 
door looizuur dat uit de eikenhouten 
gootbakken kwam. Een �inke tegen-
valler. Het voeg- en steenwerk naast de 
toren viel ook erg tegen en er moesten 
vele glas-in-loodraampjes vervangen 
worden.’

Toch mocht de restauratie in mei van 
dit jaar afgerond worden. ‘Nu al het 
kapotte stucwerk is gerepareerd en 
alle muren zijn geverfd, staat de kerk 
er weer netjes bij. Wij zijn naast alle 
gevers ook de Heere dankbaar dat deze 
restauratie in goede orde en samenwer-

Al zes eeuwen lang bepaalt de Maartenskerk het 
beeld van de smalstad Sint-Maartensdijk. Een laat-
gotische pseudobasiliek: een rijksmonument, dat veel 
onderhoud vergt. De kerkvoogdij van de gemeente te 
Sint-Maartensdijk heeft jarenlang het noodzakelijke 
onderhoud uitgevoerd met de beschikbare middelen. 

Zicht op kerkelijk bureau

De HEERE zorgt 
ook voor Zijn 

eeuwenoude woning
Restauratie kerkgebouw HHG te Sint-Maartensdijk
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Kwartaalkalender ZODK september 2017

16 september Zendingsdag 
17 september Collecte fonds noodlijdende gemeenten en personen
 De collectes zijn bestemd voor gemeenten die in bijzon-

dere omstandigheden verkeren. Deze gemeenten kun-
nen, onder voorwaarden, een ondersteuning verkrijgen 
uit dit fonds. Daarnaast kunnen kleine(re) gemeenten 
een beroep doen op dit fonds voor een tijdelijke onder-
steuning om beroepingswerk mogelijk te maken. 

23 september Toogdag Mannenbond
1 oktober Israëlcollecte t.b.v. commissie Israël HHK
5 november Najaarszendingscollecte 
19 november Collecte Landelijk jeugdwerk  
24 november Generale synode

Voor alle data geldt: Deo volente

Westersingel 13 te Bergen op Zoom  
0164 - 281190 

www.cauwenborgh.nl 
info@cauwenborgh.nl 

Benieuwd wat Cauwenborgh voor u kan  
betekenen op het gebied van onderhoud en  
restauratie van uw monumentale pand of object? 
 Hout– en spantconstructies 
 Vensters, luiken en deuren 
 Voeg– en metselwerk / stucwerk 
 Interieurbetimmering 
 Smeedwerk 
 Steenhouwerswerk 
 Daken, lood en zinkwerken 
 Verduurzaming 

king met alle betrokkenen is verlopen 
en dat alle benodigde � nanciële midde-
len beschikbaar waren. Al zes eeuwen 
lang hebben inwoners van Sint-Maar-
tensdijk hun toevlucht hier gezocht om 
Gods Woord te horen. Het is onze wens 
dat nog eeuwenlang Gods Naam hier 
wordt grootgemaakt met Psalmgezang.’

Bovenstaande ondernemers 
fe l ic i teren de HHG te 

Sint -Maartensdi jk met  de 
heringebruikname van de kerk.

NIEUWBOUW
ONDERHOUD
RESTAURATIE 

LOODGIETERS LEIDEKKERS KOPERSLAGERS 

JOBSE bv is een landelijk werkend bedrijf dat gespeciali-
seerd is in het verwerken van loden,-koperen,- en zinken 
bekledingen en natuursteenleien bedekkingen op o.a 
monumentale gebouwen alsmede nieuwbouwprojecten.
Een kijkje op onze website laat voor zichzelf spreken.

Elektraweg 17 (0118) 61 27 13
4338 PK Middelburg info@ jobsebv.nl

www.jobsebv.nl



Ds. W. van Vlastuin hoopt dit thema in te leiden. Daarnaast 
komen er weer de nodige inspirerende workshops. Verdere 
informatie volgt nog, maar reserveert u vast de datum?

Het Evangelie 
betuigen

Zicht op evangelisatie

Evangelisatiedag 2018
Op zaterdag 10 februari 2018 

vindt bij leven en welzijn weer de jaarlijkse 
Evangelisatiedag plaats. Thema is dit keer:

20
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Het gebruik van 
evangelisatiefolders
Folders en evangelisatie. Ze lijken 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Toch zijn er wel vragen te stellen. Is 
folderen nog wel nuttig in deze tijd van 
ontlezing? En wanneer is een folder een 
goede folder? Wat moet er allemaal in 
staan? Hoe komen onze folders over? 
En zo zou er nog wel meer te zeggen 
zijn. In dit artikel willen we een handrei-
king doen voor het gebruik van folders 
in het evangelisatiewerk. Dat gaat dan 
in de eerste plaats om het gebruik van 
folders binnen ons evangelisatiewerk 
in het algemeen. Daarna gaat het over 
de vraag naar het kiezen van de juiste 
folder om te gebruiken.

De folder als middel
Iedere gemeente zal het verlangen heb-
ben om degenen die onbekend zijn met 
de Heere en Zijn dienst, of die daarvan 
vervreemd zijn, met het Evangelie te 
bereiken. Natuurlijk, onze kerkdeuren 
staan elke zondag twee keer uitnodigend 
open en gasten zijn hartelijk welkom. 
Alleen, hoe weet iemand die volledig 
zonder God en godsdienst is opgegroeid 
dat het de moeite waard is om daar 
te komen? We moeten er meer dan 
vroeger rekening mee houden dat veel 
mensen echt geen idee hebben waar het 
in de kerk om gaat, laat staan om Wie 
het gaat. We zullen ze dus zelf moeten 
opzoeken. 
Dan komt de folder om de hoek kijken. 
Het is een eenvoudig middel om snel 
veel mensen te bereiken. En vaak zal 
het niet al te veel moeite kosten om 
genoeg vrijwilligers te vinden om de 
folders te bezorgen. Maar wat gebeurt 
er achter de brievenbus? En kunnen wij 
daar invloed op uitoefenen?
Veel meer dan een vluchtige kennisna-
me van de folder zal er meestal niet zijn. 
Een inhoudelijk gesprek naar aanleiding 
van een huis aan huis bezorgde folder 
is een zeldzaamheid. Toch heeft die 
folder wel zin. Zeker als er met een 
regelmatige tussenpoos gefolderd wordt. 
De boodschap die daardoor ook wordt 
overgebracht, is dat de kerk nog steeds 
aanwezig is en ook nog betrokken is op 
degenen die geen kerklid zijn. 
Dan blijft er alleen nog wel een gat 

zitten tussen de folder en de kerkdeur. 
Een manier om het contact dan wat 
directer te maken, is gebruik maken van 
markten en winkelcentra. Daar kan aan 
het publiek een folder worden aangebo-
den. De folder biedt dan de mogelijk-
heid om een gesprekje te beginnen. Veel 
weekmarkten of jaarmarkten bieden 
de mogelijkheid voor een non-pro�t-
kraam, gratis of voor een lage huur. Ook 
huis-aan-huisevangelisatie kan goed met 
een folder. De kerk kan zo een gezicht 
krijgen. 

De keuze van de folder
Als we er dan voor kiezen om op een van 
deze manieren de folder te gebruiken 
komen we aan de tweede vraag. Welke 
folder kiezen we? De Hersteld Hervorm-
de Kerk biedt verschillende folders die 
gebruikt kunnen worden. Ook andere 
reformatorische kerken hebben folders 
die heel bruikbaar zijn. Daarnaast is er 
natuurlijk altijd nog de mogelijkheid om 
als gemeente zelf een eigen folder te ont-
wikkelen. In al deze gevallen is het goed 
een paar vragen te stellen:
· Wie gaat de folder krijgen?
 Om te weten welke folder we het 

beste kunnen kiezen moeten we een 
beeld hebben van de mensen die 
we willen bereiken. Wat voor soort 
mensen wonen er? Vooral doeners? 

Of meer denkers? Veel mensen met 
een niet-Nederlandse achtergrond 
of juist niet? Sociaal zwak of juist 
sterk? Veel mensen met een kerke-
lijk verleden of al generaties lang 
onkerkelijk?

· Hoe komen mensen verder in 
contact?

 Heeft de gemeente een website voor 
meer informatie en zijn er contact-
personen? 

· Willen we vooral informatie ge-
ven of willen we vooral contact 
leggen?

 Als we vooral informatie willen ge-
ven, dan is het belangrijk dat we een 
folder kiezen die (beknopt) goed in-
formeert over de Bijbelse waarheid. 
Willen we vooral contact leggen, 
dan kan een prikkelende folder met 
een paar kernwoorden beter op zijn 
plaats zijn.

 Er zouden nog wel meer vragen te 
stellen zijn, maar met deze vragen 
kan er wel meer richting gegeven 
worden aan het evangelisatiewerk. 
Evangelisatiewerk is afhankelijk 
van de zegen van de Heere. Tegelijk 
ontslaat ons dat niet van de verant-
woordelijkheid om met zorg onze 
evangelisatiemiddelen te kiezen. Ook 
in 2017 kan de evangelisatiefolder 
dan nog goede diensten bewijzen.

Cursus evangelisatie 
2017-2018

De cursus evangelisatie 2017-2018 
in Veenendaal en Middelharnis
Vanaf D.V. september 2017 organiseert de commissie 
evangelisatie van de HHK voor de vierde keer de cursus 
evangelisatie in Veenendaal en ook in Middelharnis. De cursus 
zal vooral praktisch gericht zijn. Er is een lesprogramma opgesteld 
voor tien lesdagen, steeds op de zaterdagochtend. De lestijden zijn 
van 9.00 tot 12.30 uur.

Voor meer informatie en aanmelding zie: 
www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie/toerusting-1/
cursus-evangelisatie of bel naar het kerkelijk bureau. 
Aanmelden liefst zo snel mogelijk vanwege start in september. 
Het cursusgeld voor het cursusjaar 2017/2018 bedraagt 
€ 100,00 per persoon. Echtparen ontvangen korting. Zij betalen 
slechts € 175,00. Deelnemers vanuit andere kerkverbanden zijn 
van harte welkom!
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Veertien Nederlanders vertellen wat de Heidelberger 
voor hen betekent. 
Bent u nog geen nieuwsbriefl ezer of donateur van onze Stichting? 
Meld u aan via www.svvhed.org en ontvang dit geschenk!

Zie ook onze website voor meer informatie of een presentatie.
Voor giften: NL35 ABNA 0548 9879 20

ONTVANG HET GRATIS 
HERDENKINGSBOEK OVER DE 
HEIDELBERGSE CATECHISMUS
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HEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHT

E-mail: info@svvhed.org / Telefoon: 01 80 51 08 90

HEIDELBERGSE CATECHISMUS

Veertien Nederlanders vertellen wat de Heidelberger 

Bent u nog geen nieuwsbriefl ezer of donateur van onze Stichting? 

Zie ook onze website voor meer informatie of een presentatie.

Veertien Nederlanders vertellen wat de Heidelberger 

Bent u nog geen nieuwsbriefl ezer of donateur van onze Stichting? 

Kunnen onze cliënten op 
jou rekenen?
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Wij zoeken enthousiaste en gedreven: 

Wijkverpleegkundige
Verpleegkundige in de wijk
Verzorgende niveau 3 (IG)

Op www.rstzorg.nl vind je meer informatie over deze 
vacatures en kun je direct solliciteren. Voor vragen kun 
je bellen naar 0342 - 40 54 65.

 Nijverheidstraat 21
4143 HN Leerdam 
Postbus 168
4140 AD Leerdam
T (0345) 61 01 55  |  info@gbs.nl  |  www.gbs.nl

 

Bijbel
 met kanttekeningen 
 in dundruk, handzaam formaat

 Bijbels in Statenvertaling

Zonder Psalmen 
en formulieren
KTB33 idem, met rits   .....................  € 70,-
KTB35 leer, goudsnee  ......................  € 75,-

Met Psalmen 
en formulieren
KTB40 zwart kunstleer, kleursnee   € 60,-
KTB45 leer, goudsnee  ......................  € 145,-
KTB47 leer, goudsnee, rits  .............  € 175,-

14,5 x 2
1,5 cm

Vraag voor andere 
bijbels in gewone of 
luxe uitvoering onze 
folder aan of breng 
een bezoek aan onze 
showroom in Leerdam.

Onze showroom 
is geopend op 
ma. t/m vr. van 
8.30 tot 16.30 uur.
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Project Suriname
Uitgezonden werkers:
•  Fam. Ds. A. Meuleman 

(zendingspredikant)

Post Suriname: 
Postbus 1459, 
Paramaribo, Suriname

Project Malawi
Uitgezonden werkers:
•  Fam. H.C. Ju 

(organisatie deskundige)
•  Fam. C.J.P. van der Bas

(zendingspredikant)

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

‘Nog is Zijn huis 
niet vol’

Mary Slessor voor haar Meester in Nigeria Veertig paar 

ogen kijken mij 
aan...



De eerste maanden besteedde 
ds. Van der Bas veelal aan prak-
tische zaken. ‘Een rijbewijs 
moet worden overgezet, een 
werkvergunning moet worden 
opgehaald. Verder kost het tijd 
voordat je helemaal doorhebt 
wat je taak is als adviseur van 
de synode van de Reformed 
Presbyterian Church van 
Malawi en als docent aan het 
seminarium waar studenten 
worden opgeleid tot het ambt 
van dienaar van het Woord.’

Met welke projecten bent u 
bezig?
Met de twee Malawiaanse 
docenten aan het seminarie 

werken we aan een leerplan 
voor de opleiding tot predikant. 
Het doel van dit plan is dat 
docenten bijvoorbeeld bij ziekte 
gemakkelijker taken kunnen 
overdragen.

Hoe is het contact met studen-
ten?
Tot op heden heb ik vooral con-
tact met studenten die bezig 
zijn met een aanvullende 
schriftelijke cursus theologie. 
Tijdens de lessen, maar zeker 
ook tijdens de etenspauzes, 
wordt het gaandeweg makkelij-
ker om contact te maken. Al valt 
het voor een aantal studenten 
nog niet mee om een werkelijk 

inhoudelijk gesprek gemakkelijk 
in het Engels te voeren.
Dat onderstreept de noodzaak 
me werkelijk in te spannen om 
hun taal, het Chichewa, beter 
onder de knie te krijgen.

Is het mogelijk een (geestelijke) 
band met hen op te bouwen?
In Nederland kom je soms men-
sen tegen die afwachtend van 
aard zijn. In Malawi geldt dat 
voor bijna alle mensen. De tijd 
zal leren, in hoeverre het ervan 
komt om een band, ook geeste-
lijk, op te bouwen met studen-
ten. Maar wat voornamer is: het 
vergt geduld en gebed, van mij, 
en van ieder die dit leest. Als er 
vertrouwen groeit, dan mag er 
hoop zijn dat je als zendeling 
een instrument kunt zijn rond 
persoonlijke geestelijke vragen.

Wat is u het meest opgevallen in 
Malawi?
Dat is toch wel de armoede, de 
grote eenvoud waarin mensen 

F O C U S  Evert van Vlastuin

D s .  V a n  d e r  B a s  b e g i n t  w e r k  i n  M a l a w i

‘Nog is Zijn huis niet vol.’
De armoede is schrijnend in Malawi. Om dat te zien, had  

ds. C. J. P. van der Bas geen jaren nodig. In januari werd hij 

 uitgezonden als zendingspredikant. In de hoop dat God ook in 

Malawi Zijn Koninkrijk uitbreidt. „Nog is Zijn huis niet vol.”

Foto boven: 
ds. Loki, 
 voorafgaand 
aan zijn 
bevestigings-
dienst, in  
de classis 
Zomba Zuid
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hier leven. Veel mensen wonen 
in een huis met één ruimte. 
Zonder elektriciteit, zonder 
 vervoersmiddel, uitgezonderd 
hun benen. Door geldgebrek 
hebben veel jonge mannen hun 
middelbare school niet kunnen 
afmaken.

Wat is u meegevallen?
Het fijne huis, met de nodige 
gemakken. Zeker als je dat 
 vergelijkt met waar de meeste 
mensen in wonen. Met 
 elektriciteit, een keuken met 
een koelkast, een gewoon toilet. 
En een terreinauto van de 
 zending, die trouwens hier ook 
wel nodig is.

Wat viel toch wel tegen?
Praten in Chichewa. Voordat  
we werden uitgezonden waren 
we wel met de taalstudie 
begonnen, maar het valt mijn 
vrouw en mij toch tegen om 
werkelijk in de landstaal te 
 communiceren. We zijn dus 
vooral teleurgesteld in ons 
eigen kennen en kunnen.

U werkte eerder kort in 
Suriname. Wat zijn de 
 verschillen en overeenkomsten?
Op beide zendingsterreinen zie 
je dat er weinig kennis is. Veel 
ouderen hebben maar weinig 
opleiding, maar ook onder 
 jongeren komt dit voor. In beide 
landen tref je veel mensen die 
niet of nauwelijks kunnen lezen. 
Een andere overeenkomst is het 
gebrek aan huisgodsdienst. Het 
is daar en hier niet gebruikelijk 
om aan tafel uit de Bijbel te 
lezen en al evenmin om de dag 
af te sluiten met Schriftlezing 
en gebed. Voeg daarbij dat in 
beide situaties er bijna geen 
scholen zijn die een gedegen 
christelijke ondergrond bieden. 
Die dingen samen zorgen 
ervoor dat de kennis van het 
christelijk geloof beperkt is.

Wat zou u aanwijzen als de 
 specifieke geestelijke nood van 
Malawi?
Kan een zendingspredikant dat 
al na een paar maanden zeg-

gen? Ik denk dat dat te vroeg is. 
Ik zei al dat de kennis gering is. 
Daarnaast hoor ik hier en daar 
dat ook de doorwerking van het 
christelijk geloof in het dagelijks 
leven bepaald niet zonder zor-
gen is.

Hebt u hoop voor Malawi?
Pinksteren wijst ons op het 
werk van de Heilige Geest. Als 
we op Hem zien, is er zeker 
hoop voor Malawi. Hoger nog: 
God volvoert Zijn raad. Hij zal al 
Zijn welbehagen doen. Ook uit 
Malawi zal Hij toedoen tot de 
gemeente die zalig wordt. Nog 
is Zijn huis niet vol.

Wat kunnen kerkgangers in 
Nederland voor het zendings-
werk doen, behalve de collecte 
gedenken?
Voor het zendingswerk is er 
geen groter geschenk dan een 
gedurig gebed. Vanuit de kerk 
en evenzeer vanuit de binnen-
kamer. Van de discipelen lezen 
we dat ze na de hemelvaart 
dagelijks volhardden in de 
 gebeden en uitzagen naar de 
beloofde Heilige Geest. Het doel 
van ons gebed is dat mensen in 
Suriname, Nederland,Malawi en 

waar ook maar ter wereld 
 verbroken raken onder hun 
 zonden en hun strafwaardig-
heid voor God en leren bidden: 
‘O God, wees mij de zondaar 
genadig.’ n

Kerkgebouw van een van de zuidelijkste 
gemeenten in Malawi

Gemeenteleden van ds. Kaitano

S E P T E M B E R  2 0 1 7  -  G E R O E P E N  T O T  G E T U I G E N
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Voor het derde jaar op rij heeft de financiële situatie van de 

zending zich positief ontwikkeld. Onder de streep resteert 

over het jaar 2016 een bedrag van ruim € 150.000! Dat stemt 

dankbaar en geeft ook vertrouwen dat het vele werk, dat 

door de zendingswerkers in Malawi en Suriname en hier in 

Nederland wordt gedaan, uw betrokkenheid en steun heeft. 

FINANCIEEL OVERZICHT 2016
Onderstaand wordt een overzicht 
gegeven van de  uitgaven en inkom-
sten van de zending over het jaar 
2016. Net als in 2015 en 2016 is er posi-
tief nieuws te melden. De inkomsten 

zijn hoger dan in 2015 en de uitgaven 
lager: de inkomsten +4% en de uitga-
ven -4%. Ook ten opzichte van de 
begroting over 2016 zijn de cijfers 
positief: de inkomsten +6% en de uit-
gaven -10%. 

Hierbij treft u een gedetailleerde opstelling aan.

 Werkelijk  Begroot Werkelijk
 2016 2016 2015
 € €  €

Baten
Collecten in gemeenten 343.552 325.000 349.472
Giften  373.308 285.000 298.671
Zendingsbussen 98.992 75.000 94.939
Acties (inclusief doorzendbedragen) 50.488 60.000 136.223
Extra actie aanstelling theoloog 51.723 107.000                   –
Overige opbrengsten 659 15.000 1.200
Totaal baten 918.722 867.000 880.506
   
Lasten
Zendingsactiviteiten Malawi en Suriname 607.239 676.574 600.569
Personeel-, huisvesting en kantoorkosten 
van het zendingsbureau 104.165 116.426 130.061
Kosten tbv fondswerving, voorlichting en 
bewustmaking 46.627 45.000 54.058
Vergader-/ bestuurs- en overige kosten 6.741 8.000 10.491
Totaal lasten 764.772 846.000 795.179

Resultaat 153.950 21.000 85.327

MET BETREKKING TOT DE 
 INKOMSTEN. 

De inkomsten uit collecten zijn ten 
opzichte van 2015 ongeveer gelijk 
gebleven (ruim € 340.000). De giften 
zijn echter wel aanzienlijk hoger dan 
begroot: € 373.000 werkelijk, terwijl 
er een bedrag van € 285.000 was 

begroot en over het jaar 2015 bijna 
€ 300.000 ontvangen was. In 2016 
zijn er ten opzichte van 2015 meer 
 giften ontvangen en ook meer grote 
giften. 
De stijging kan het gevolg zijn van 
beleid dat is ingezet op het gebied 
van fondsenwerving.

Ook de ontvangsten uit de zendings-
bussen waren hoger dan begroot. Er 
werd bijna € 100.000 ontvangen ten 
opzichte van een begroot bedrag van 
€ 75.000. De begrote ontvangsten in 
het kader van de aanstelling van een 
theoloog bleven achter bij de begro-
ting, nl. € 52.000 ten opzichte van een 
begroot bedrag van € 107.000. 

MET BETREKKING TOT DE 
 UITGAVEN.

De personele aanpassingen in 2016 op 
het zendingsbureau hebben een gun-
stig effect op de kosten. Ten opzichte 
van de begroting zijn de personeels-
kosten ca. 10% lager (€ 79.000 t.o.v. 
€ 86.000), en ten opzichte van 2015 
bijna 25% (€ 79.000 t.o.v. € 102.000). 
De projectgebonden kosten (kosten 
van het zendingswerk ter plaatse) zijn 
in 2016 nagenoeg gelijk aan het 
niveau van 2015 (ongeveer € 
600.000). Ten opzichte van de 
 begroting zijn deze kosten wel lager 
uitgevallen, met een verschil van 
bijna € 70.000. Dit betrof zowel de 
kosten van het zendingswerk in 
Malawi als Suriname.

Terugkijkend op het afgelopen jaar 
past ons dus dankbaarheid jegens 
God de Heere, die uw harten neigde 
om de financiële middelen ter 
beschikking te stellen voor het werk 
van Zijn Koninkrijk, ook op andere 
plaatsen in deze wereld. Zijn Naam zij 
hiervoor in de eerste plaats dank en 
eer. 

Daarna willen wij ook u als gever/
geefster hartelijk dankzeggen dat u 
met uw gaven het werk mogelijk 
maakt. In het bijzonder denken we 
dan ook aan de vele vrijwilligers van 
de plaatselijke zendingscommissies 
die door middel van acties en 
 promotiewerk het zendingswerk in de 
gemeenten onder de aandacht bren-
gen. We hopen dat u ook in het 
lopende jaar 2017 blijk geeft van uw 
betrokkenheid bij het zendingswerk. 
Zowel uw gebed als uw gaven zijn 
daarbij van wezenlijk belang. n

Financiële verantwoording
T R A N S P A R A N T  Bart Kloosterman
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Mary Slessor voor haar 
Meester in Nigeria (III)

Na verloop van tijd verandert er bij 
de inlanders heel veel. Meer en 
meer mannen nemen hun vrouwen 
die een tweeling baarden, weer in 
huis. Vroeger werden die onverbid-
delijk verstoten… Zelfs gebeurt het 
dat een ouderpaar hun tweeling 
accepteert en niet aan de dood 
overgeeft.
Ook het schrikbarende alcoholmis-
bruik neemt na verloop van tijd 
zienderogen af en bloedige vecht-

partijen – zo dikwijls met dodelijke afloop – wor-
den minder en minder…
Het evangelie draagt vrucht! Hier hebben we een 
van de sterkste en meest overtuigende bewijzen 
dat het evangelie van God afkomstig is, en dat 
Hij de levende God is Die als de Almachtige orde 
schept in de chaos, en Die reinheid, heiligheid en 
liefde in de donkerte van de verwildering en ont-
aarding van het heidendom werkt! Wat nog niet 
één filosoof of zedenmeester ooit is gelukt…

ONOYOM
Na 29 jaar mag voor de eerste keer in de gemeen-
te waar Mary woont en werkt, het Heilig 
Avondmaal worden gehouden. Ze mag terugzien 
en verwonderd zijn over de goedheid van God, 
Die haar zo lieflijk heeft geleid en beveiligd. 
Samen zingen ze in de inlandse taal psalm 103.

Mary Slessor is wel intens dankbaar, maar niet 
tevreden. Er zijn er immers nog zovelen die de 
Naam van haar Zaligmaker niet kennen… Ze 
besluit deze zendingspost over te geven aan 
andere arbeiders en zelf stroomopwaarts te gaan 
naar een nog nooit eerder met het evangelie 

bereikte streek, waar kort tevoren het hart van de 
slavenhandel was.
Op een keer ontvangt ze een brief van een 
inlandse chief, Onoyom. Hij had gehoord dat de 
zendelinge de binnenlanden doorkruiste en wil 
haar graag ontmoeten. Hij vertelt haar als ze 
komt: ‘Al vanaf mijn jonge jaren zoek ik de Heere 
Jezus, over Wie ik toen eens van een witte man 
hoorde, en daarna niet meer. Die ene toespraak 
ben ik nooit vergeten. Wel ben ik daarna opge-
groeid als een heiden, maar: ik móét Hem ken-
nen…!’ De Heere belooft op vele plaatsen in Zijn 
Woord dat wie zoekt, ook zal vinden. En Hij houdt 
Zijn beloften…! Zo vindt ook Onoyom na een 
lange, heel lange zwerftocht de Heere.

BOOM
Zijn bekering openbaart zich in heerlijke vruch-
ten: eigenhandig hakt hij de heilige boom om 
waarbij zoveel afgoderij was gepleegd en hij 
gebruikt het hout om banken te maken voor de 
kerk. Zijn vele vrouwen stuurt hij weg, nadat hij 
er voor heeft gezorgd dat ze levenslang verzor-
ging hebben; en de vrouw die hij had wegge-
stuurd omdat zij een tweeling had gebaard, 
neemt hij terug als zijn enige vrouw! Alcohol 
wordt in zijn dorp niet meer geschonken. En op 
de dag des Heeren wordt de witte vlag gehesen: 
vandaag geen handel!
De invloed van Mary Slessor is zo groot, dat de 
koloniale overheid haar in dienst neemt als over-
heidsbeambte met grote volmachten en groot 
gezag. Ze aanvaardt haar benoeming, maar 
accepteert geen salaris. Vooral bij rechtszaken 
treedt ze op en zorgt voor eerlijkheid – juist ook 
voor de inlanders. Rechters en andere hoogge-
plaatsten hebben net als de inlanders zoveel ver-
trouwen in haar en respect voor haar, dat haar 
advies altijd wordt opgevolgd.

In 1907, nadat ze meer dan dertig jaren in 
Calabar, Nigeria mag hebben gewerkt, moet ze 
opnieuw terug naar Schotland vanwege haar zeer 
zwakke gezondheid 
Ze is nog niet echt genezen als ze alweer op de 
terugreis gaat. Want haar hart was in Afrika 
gebleven! En haar geliefde inlanders wachten op 
haar. En er is nog werk voor deze zo eenvoudig 
levende en hartstochtelijk haar God dienende 
Schotse zendelinge. n

Ds. W. Pieters V I S I E

Mary Slessor ziet dat haar werk rijk gezegend wordt. 

Toch is het werk in de binnenlanden van Nigeria niet 

eenvoudig. Behalve het licht van Gods Woord te ver-

spreiden en in werken van barmhartigheid de liefde 

van Christus gestalte te geven, moet ze ook keihard 

werken om haar uitdijende ‘familie’ te onderhouden.
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Voor het derde jaar op rij heeft de financiële situatie van de 

zending zich positief ontwikkeld. Onder de streep resteert 

over het jaar 2016 een bedrag van ruim € 150.000! Dat stemt 

dankbaar en geeft ook vertrouwen dat het vele werk, dat 

door de zendingswerkers in Malawi en Suriname en hier in 

Nederland wordt gedaan, uw betrokkenheid en steun heeft. 

FINANCIEEL OVERZICHT 2016
Onderstaand wordt een overzicht 
gegeven van de  uitgaven en inkom-
sten van de zending over het jaar 
2016. Net als in 2015 en 2016 is er posi-
tief nieuws te melden. De inkomsten 

zijn hoger dan in 2015 en de uitgaven 
lager: de inkomsten +4% en de uitga-
ven -4%. Ook ten opzichte van de 
begroting over 2016 zijn de cijfers 
positief: de inkomsten +6% en de uit-
gaven -10%. 

Hierbij treft u een gedetailleerde opstelling aan.

 Werkelijk  Begroot Werkelijk
 2016 2016 2015
 € €  €

Baten
Collecten in gemeenten 343.552 325.000 349.472
Giften  373.308 285.000 298.671
Zendingsbussen 98.992 75.000 94.939
Acties (inclusief doorzendbedragen) 50.488 60.000 136.223
Extra actie aanstelling theoloog 51.723 107.000                   –
Overige opbrengsten 659 15.000 1.200
Totaal baten 918.722 867.000 880.506
   
Lasten
Zendingsactiviteiten Malawi en Suriname 607.239 676.574 600.569
Personeel-, huisvesting en kantoorkosten 
van het zendingsbureau 104.165 116.426 130.061
Kosten tbv fondswerving, voorlichting en 
bewustmaking 46.627 45.000 54.058
Vergader-/ bestuurs- en overige kosten 6.741 8.000 10.491
Totaal lasten 764.772 846.000 795.179

Resultaat 153.950 21.000 85.327

MET BETREKKING TOT DE 
 INKOMSTEN. 

De inkomsten uit collecten zijn ten 
opzichte van 2015 ongeveer gelijk 
gebleven (ruim € 340.000). De giften 
zijn echter wel aanzienlijk hoger dan 
begroot: € 373.000 werkelijk, terwijl 
er een bedrag van € 285.000 was 

begroot en over het jaar 2015 bijna 
€ 300.000 ontvangen was. In 2016 
zijn er ten opzichte van 2015 meer 
 giften ontvangen en ook meer grote 
giften. 
De stijging kan het gevolg zijn van 
beleid dat is ingezet op het gebied 
van fondsenwerving.

Ook de ontvangsten uit de zendings-
bussen waren hoger dan begroot. Er 
werd bijna € 100.000 ontvangen ten 
opzichte van een begroot bedrag van 
€ 75.000. De begrote ontvangsten in 
het kader van de aanstelling van een 
theoloog bleven achter bij de begro-
ting, nl. € 52.000 ten opzichte van een 
begroot bedrag van € 107.000. 

MET BETREKKING TOT DE 
 UITGAVEN.

De personele aanpassingen in 2016 op 
het zendingsbureau hebben een gun-
stig effect op de kosten. Ten opzichte 
van de begroting zijn de personeels-
kosten ca. 10% lager (€ 79.000 t.o.v. 
€ 86.000), en ten opzichte van 2015 
bijna 25% (€ 79.000 t.o.v. € 102.000). 
De projectgebonden kosten (kosten 
van het zendingswerk ter plaatse) zijn 
in 2016 nagenoeg gelijk aan het 
niveau van 2015 (ongeveer € 
600.000). Ten opzichte van de 
 begroting zijn deze kosten wel lager 
uitgevallen, met een verschil van 
bijna € 70.000. Dit betrof zowel de 
kosten van het zendingswerk in 
Malawi als Suriname.

Terugkijkend op het afgelopen jaar 
past ons dus dankbaarheid jegens 
God de Heere, die uw harten neigde 
om de financiële middelen ter 
beschikking te stellen voor het werk 
van Zijn Koninkrijk, ook op andere 
plaatsen in deze wereld. Zijn Naam zij 
hiervoor in de eerste plaats dank en 
eer. 

Daarna willen wij ook u als gever/
geefster hartelijk dankzeggen dat u 
met uw gaven het werk mogelijk 
maakt. In het bijzonder denken we 
dan ook aan de vele vrijwilligers van 
de plaatselijke zendingscommissies 
die door middel van acties en 
 promotiewerk het zendingswerk in de 
gemeenten onder de aandacht bren-
gen. We hopen dat u ook in het 
lopende jaar 2017 blijk geeft van uw 
betrokkenheid bij het zendingswerk. 
Zowel uw gebed als uw gaven zijn 
daarbij van wezenlijk belang. n

Financiële verantwoording
T R A N S P A R A N T  Bart Kloosterman
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Irene Swets S P E C T R U M

Bijbelonderwijs in Zambia

Het is zo’n moment waarop ik 
me realiseer dat alleen God in 
hun hart kan doordringen. En 
tegelijk een moment waarop ik 
moet denken aan de tekst die 
me trof voor ik naar Zambia ver-
trok, een tekst die mij motiveert 
om te blijven proberen de men-
sen te bereiken met het Woord, 
zodat zij God mogen leren ken-

nen: ‘En Jezus, uit-
gaande, zag een 
grote schare, en 
werd innerlijk met 
ontferming bewo-
gen over hen; want 
zij waren als scha-
pen, die geen herder 
hebben; en Hij 
begon hun vele din-
gen te leren’ 
(Markus 6.34).

Sinds begin 2016 
ben ik, Irene Swets, 
werkzaam bij een 
project van stich-
ting Stéphanos in 
Zambia. Het hoofd-
doel waar ik met 

twee Nederlandse en met lokale 
mensen aan werk, is de mensen 
bekend maken met het Woord 

van God. Dit gebeurt onder 
andere door wekelijkse kinder-
clubs in verschillende dorpen: 
de kinderen horen een 
Bijbelverhaal en in sommige 
dorpen wordt er met de jonge-
ren een Bijbelstudie gedaan. 
Deze clubs worden geleid door 
lokale mensen, die indien nodig 
ondersteuning, coaching en trai-
ning ontvangen vanuit 
Stéphanos. Ik ben dan ook regel-
matig in de dorpen te vinden. 

Het is de bedoeling de clubs 
over te dragen aan de lokale ker-
ken. Om de kerkleiders bewust 
te maken van hun rol en verant-
woordelijkheid in het kinder-
werk, worden er seminars geor-
ganiseerd waarin kerkleiders 
geïnformeerd worden over Gods 
opdracht om kinderen te onder-
wijzen, de noodzaak van red-
ding van kinderen en de verant-
woordelijkheid van de gemeente 
daarin. Na een dergelijke semi-
nar wordt een training aange-
boden voor (toekomstige) zon-
dagsschoolleiders, zodat zij toe-
gerust worden om in hun eigen 
kerk een zondagsschool op te 
richten.

Wanneer het werk in een dorp is 
overgedragen, houden we wel 
contact om te weten of degene 
die het heeft overgenomen het 
voor langere tijd volhoudt om de 
kinderen Bijbels onderwijs te 
geven. Omdat de mensen het 
vaak fijn vinden om contact te 
houden, is het idee ontstaan om 
een programma te ontwikkelen 
waarbij we een aantal dagen 
achter elkaar in hetzelfde dorp 
zijn en nadenken over een 

bepaald thema. In één dorp is 
dit inmiddels gedaan en we 
mogen terugkijken op goede bij-
eenkomsten.

Kennisoverdracht is belangrijk, 
maar het belangrijkste is dat 
mensen zelf de Bijbel gaan 
lezen. Daarom wordt er door 
Stéphanos Zambia een lespro-
gramma aangeboden dat lokale 
mensen kunnen gebruiken om 
volwassenen in hun eigen dorp 
te leren lezen en schrijven. Als 
supervisor ben ik betrokken bij 
een aantal van deze groepen. 
Om de Bijbelkennis te vergroten, 
wordt ook gewerkt aan vertaling 
van en andere christelijke lec-
tuur.

Zoals blijkt uit het bovenstaan-
de, ligt de nadruk van het werk 
op bewustmaking, kennisover-
dracht en het toerusten van 
lokale mensen om het Evangelie 
te verspreiden. Werk waarbij ik 
afhankelijk ben van de Zender ; 
van Hem Die innerlijk met ont-
ferming bewogen was. n

Voor meer informatie, zie iren-
einzambia.jouwweb.nl, facebook.
com/ireneinzambia, www.step-
hanos.nl of stuur een mail naar 
tfcvoorzambia@gmail.com 
(waar u zich ook kunt aanmel-
den voor de nieuwsbrief). Irene is 
volledig afhankelijk van financië-
le steun uit Nederland. Elke bij-
drage is daarom zeer welkom op 
NL27RABO0306895153 t.n.v. 
Stichting Stéphanos o.v.v. Irene 
Swets Zambia

Veertig paar ogen kijken mij aan, terwijl ik met behulp van een 

tekening op een bord en een bankje voor de deur (de weg is 

geblokkeerd) uitleg waarom Jezus Zich de Weg noemt. 

In deze rubriek zijn leden van 
de HHK aan het woord die door 
een plaatselijke gemeente zijn 
uitgezonden of worden 
 ondersteund. Deze keer leest u 
het  verhaal van Irene Swets. 
Ze woont in Zambia, waar ze 
voor een project van stichting 
Stéphanos werkt.
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Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun 
gezinsleden jarig:

12-10 Gerald Meuleman (2012) Suriname
01-12 ds. A. Meuleman Zendingspredikant Suriname

Voor al deze data geldt: D.V. U kunt hen verblijden met een 
kaartje. De adresgegevens zijn als volgt:
•  Post Malawi, PO Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)
•  Post Suriname, Postbus 1459, Paramaribo, Suriname
Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen en 
 downloaden.

Zendingsdag ‘Door liefde gedreven’ was het thema van de Zendingsdag 2017. Heeft u de Zendingsdag gemist of wilt u de dag nog eens naluiste-ren? Kijk dan op de website: u vindt daar een fotoverslag en u kunt daar ook de lezingen naluisteren.
  

Gemeenten in 
actie
In het voorjaar hebben diverse 
gemeenten middels een actie/
markt geld ingezameld voor de 
ZHHK. Zo heeft de plaatselijke 
zendingscommissie van HHG 
Kesteren op Tweede Pinksterdag 
een auto-en fietspuzzeltocht geor-
ganiseerd. De opbrengst van deze 
actie is bestemd voor het werk 
van ds. Van der Bas in Malawi. 
Wilt u ook een actie houden voor 
de ZHHK met een specifiek doel? 
Op de website www.zhhk.nl treft 
u diverse projecten waar u geld 
voor in kunt zamelen. Door in te 
schrijven voor een bepaald project, 
kunnen we u projectinformatie 
toesturen, zodat u het project in 
de gemeente verder kan toelich-
ten. We hopen ook in de komende 
periode op uw (financiële) steun!

Zendingsdienst HHG Rij
ssen

Op D.V. woensdag 20 september 2017 wordt er in de 

Hersteld Hervormde Gemeente te Rijssen een 

 zendingsdienst te gehouden. In deze dienst hoopt 

ds. R.J. Oomen het Woord te bedienen. Deze dienst 

begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Westerkerk, 

Haarstraat 95 te Rijssen.

Schatten voor MalawiAfgelopen winterseizoen heeft de Bond van Hervormde 
Zondagscholen actiegevoerd voor de ZHHK. Tijdens de 
jaarvergadering van juni jl. is de actie ‘Schatten voor 
Malawi’ afgesloten en werd het prachtige bedrag van 
€ 23.881,20 aan de ZHHK overhandigd. Met dit geld kun-
nen er honderden kinderbijbels in het Chichewa aange-
schaft worden, zodat de leidinggevenden van de zondag-
scholen in Malawi de kinderen kunnen vertellen van de 
schatten uit het Woord van God. Hierbij willen we de 
Zondagscholenbond, maar vooral de kinderen die zich 
ingezet hebben voor deze actie, hartelijk bedanken!

gezinsleden jarig:

12-10 Gerald Meuleman (2012) Suriname
01-12 ds. A. Meuleman Zendingspredikant Suriname

Voor al deze data geldt: D.V. U kunt hen verblijden met een 
kaartje. De adresgegevens zijn als volgt:
•  Post Malawi, PO Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)
•  Post Suriname, Postbus 1459, Paramaribo, Suriname
Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen en 
 downloaden.

Gebedspun
ten

We hopen dat er binnen de gemeenten voort-

durend gebed mag zijn voor de zending en het 

werk van de ZHHK. Bidt en dankt u mee voor:

•  Het zendingswerk dat wordt uitgevoerd door 

de families Karels, Jonkers, Pauw en Irene 

Swets. Dat zij steeds bemoedigd hun werk 

mogen doen.

•  Ds. Van der Bas: dat hij met vreugde mag 

samenwerken met de Malawiaanse docenten 

aan de Bijbelschool.

•  De positieve ingang die dhr. Ju mag hebben 

bij de RPC.
•  De familie Meuleman en de kerk in Klein-

Powakka; dat het werk daar gezegend mag 

zijn.6

Afgelopen winterseizoen heeft de Bond van Hervormde 
Zondagscholen actiegevoerd voor de ZHHK. Tijdens de 

Zendingsdienst HHG Rij
ssen

01-12 ds. A. Meuleman Zendingspredikant Suriname

Zendingsdienst HHG Rij
ssen

D I F F U U S   

Gebedspun
ten

•  Het zendingswerk dat wordt uitgevoerd door 

de families Karels, Jonkers, Pauw en Irene 

Swets. Dat zij steeds bemoedigd hun werk 

•  Ds. Van der Bas: dat hij met vreugde mag 

•  De positieve ingang die dhr. Ju mag hebben 

•  De familie Meuleman en de kerk in Klein-

•  Het zendingswerk dat wordt uitgevoerd door 

de families Karels, Jonkers, Pauw en Irene 

•  Ds. Van der Bas: dat hij met vreugde mag 

•  De positieve ingang die dhr. Ju mag hebben 

periode op uw (financiële) steun!periode op uw (financiële) steun!

Schatten voor Malawi
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Irene Swets S P E C T R U M

Bijbelonderwijs in Zambia

Het is zo’n moment waarop ik 
me realiseer dat alleen God in 
hun hart kan doordringen. En 
tegelijk een moment waarop ik 
moet denken aan de tekst die 
me trof voor ik naar Zambia ver-
trok, een tekst die mij motiveert 
om te blijven proberen de men-
sen te bereiken met het Woord, 
zodat zij God mogen leren ken-

nen: ‘En Jezus, uit-
gaande, zag een 
grote schare, en 
werd innerlijk met 
ontferming bewo-
gen over hen; want 
zij waren als scha-
pen, die geen herder 
hebben; en Hij 
begon hun vele din-
gen te leren’ 
(Markus 6.34).

Sinds begin 2016 
ben ik, Irene Swets, 
werkzaam bij een 
project van stich-
ting Stéphanos in 
Zambia. Het hoofd-
doel waar ik met 

twee Nederlandse en met lokale 
mensen aan werk, is de mensen 
bekend maken met het Woord 

van God. Dit gebeurt onder 
andere door wekelijkse kinder-
clubs in verschillende dorpen: 
de kinderen horen een 
Bijbelverhaal en in sommige 
dorpen wordt er met de jonge-
ren een Bijbelstudie gedaan. 
Deze clubs worden geleid door 
lokale mensen, die indien nodig 
ondersteuning, coaching en trai-
ning ontvangen vanuit 
Stéphanos. Ik ben dan ook regel-
matig in de dorpen te vinden. 

Het is de bedoeling de clubs 
over te dragen aan de lokale ker-
ken. Om de kerkleiders bewust 
te maken van hun rol en verant-
woordelijkheid in het kinder-
werk, worden er seminars geor-
ganiseerd waarin kerkleiders 
geïnformeerd worden over Gods 
opdracht om kinderen te onder-
wijzen, de noodzaak van red-
ding van kinderen en de verant-
woordelijkheid van de gemeente 
daarin. Na een dergelijke semi-
nar wordt een training aange-
boden voor (toekomstige) zon-
dagsschoolleiders, zodat zij toe-
gerust worden om in hun eigen 
kerk een zondagsschool op te 
richten.

Wanneer het werk in een dorp is 
overgedragen, houden we wel 
contact om te weten of degene 
die het heeft overgenomen het 
voor langere tijd volhoudt om de 
kinderen Bijbels onderwijs te 
geven. Omdat de mensen het 
vaak fijn vinden om contact te 
houden, is het idee ontstaan om 
een programma te ontwikkelen 
waarbij we een aantal dagen 
achter elkaar in hetzelfde dorp 
zijn en nadenken over een 

bepaald thema. In één dorp is 
dit inmiddels gedaan en we 
mogen terugkijken op goede bij-
eenkomsten.

Kennisoverdracht is belangrijk, 
maar het belangrijkste is dat 
mensen zelf de Bijbel gaan 
lezen. Daarom wordt er door 
Stéphanos Zambia een lespro-
gramma aangeboden dat lokale 
mensen kunnen gebruiken om 
volwassenen in hun eigen dorp 
te leren lezen en schrijven. Als 
supervisor ben ik betrokken bij 
een aantal van deze groepen. 
Om de Bijbelkennis te vergroten, 
wordt ook gewerkt aan vertaling 
van en andere christelijke lec-
tuur.

Zoals blijkt uit het bovenstaan-
de, ligt de nadruk van het werk 
op bewustmaking, kennisover-
dracht en het toerusten van 
lokale mensen om het Evangelie 
te verspreiden. Werk waarbij ik 
afhankelijk ben van de Zender ; 
van Hem Die innerlijk met ont-
ferming bewogen was. n

Voor meer informatie, zie iren-
einzambia.jouwweb.nl, facebook.
com/ireneinzambia, www.step-
hanos.nl of stuur een mail naar 
tfcvoorzambia@gmail.com 
(waar u zich ook kunt aanmel-
den voor de nieuwsbrief). Irene is 
volledig afhankelijk van financië-
le steun uit Nederland. Elke bij-
drage is daarom zeer welkom op 
NL27RABO0306895153 t.n.v. 
Stichting Stéphanos o.v.v. Irene 
Swets Zambia

Veertig paar ogen kijken mij aan, terwijl ik met behulp van een 

tekening op een bord en een bankje voor de deur (de weg is 

geblokkeerd) uitleg waarom Jezus Zich de Weg noemt. 

In deze rubriek zijn leden van 
de HHK aan het woord die door 
een plaatselijke gemeente zijn 
uitgezonden of worden 
 ondersteund. Deze keer leest u 
het  verhaal van Irene Swets. 
Ze woont in Zambia, waar ze 
voor een project van stichting 
Stéphanos werkt.
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F L I T S  U I T G E L I C H T

Nieuwe onderwijsvrijwilliger
Ingrid de Mos uit Veenendaal zal in het komende seizoen 
het onderwijs gaan verzorgen aan de kinderen van de 
familie Meuleman in Suriname. Dit vooral ten dienste van 
de familie, zodat zij de handen vrij hebben voor hun 
eigenlijke taak.
Al eerder deed ze ervaring op in het zendingswerk, en wel 
in de periode 1998-2002 als moedertaalleerkracht ter 
ondersteuning van zendingswerkers van Wycliffe in 
Papoea Nieuw Guinea. Daarvoor en daarna werkte ze als 
leerkracht op verschillende basisscholen. 
Het verlangen om zich opnieuw in te gaan zetten voor de 

ondersteuning van het zendingswerk heeft Ingrid doen 
besluiten te solliciteren naar de vacature die in Suriname 
was ontstaan na het vertrek van Jan van Kranenburg. 
Zodra de nodige papieren in orde zijn, zal Ingrid naar 
Suriname vertrekken. 
Ondanks dat het onderwijs aan zendingskinderen geen 
primaire zendingstaak is, zal duidelijk zijn dat een 
 onderwijsvrijwilliger onmisbaar is om het zendingswerk 
te continueren. We vragen u daarom ook om Ingrid in uw 
gebeden te gedenken. 

Tom Valkenburg

Vacature bureaumanager en kinderwerkster 
Onze bureaumedewerker Tom Valkenburg heeft per 
1 juli j.l.  het zendingsbureau verlaten om op het 
Hoornbeeck College te gaan werken. We wensen hem 
Gods zegen toe in zijn nieuwe baan. In verband met de 
aard van de  werkzaamheden is besloten tot het 
 aanstellen van een bureaumanager, die de bevoegdheid 
zal krijgen om,  binnen de kaders van jaarplan en 
 begroting, zelfstandig beslissingen te nemen. Helaas is 
het nog niet gelukt om iemand te benoemen. Als dit 
blad verschijnt, is de werving opnieuw gestart. Van 
harte hopen we dat de Heere Zijn zegen erover gebiedt 
en dat Hij ons de juiste persoon schenkt die, tot eer van 
Zijn Naam, mag werken op het zendingsbureau. 
Intussen is het zendingsbureau onbemand. Natuurlijk 
worden de noodzakelijke dingen opgepakt door het 
 secretariaat en de commissie zending. Maar er blijven 
ook zaken liggen. Graag uw begrip daarvoor.

Op de valreep van de sluitingstermijn van de kopij van 
dit blad werd bekend dat Annelies Sabajo-Groothuis, 
onze gewaardeerde kinderwerkster in Suriname, 
 besloten heeft naar Nederland terug te keren. 

Bij verschijnen van dit blad is zij inmiddels begonnen 
met haar nieuwe baan. Op de zendingsdag, waar zij 
hoopt te spreken, zal ze ongetwijfeld iets van haar 
beweegredenen vertellen. In de volgende ZOZ komen we 
nog even terug op haar vertrek en opvolging. 

W. de Kloe

hier leven. Veel mensen wonen 
in een huis met één ruimte. 
Zonder elektriciteit, zonder 
 vervoersmiddel, uitgezonderd 
hun benen. Door geldgebrek 
hebben veel jonge mannen hun 
middelbare school niet kunnen 
afmaken.

Wat is u meegevallen?
Het fijne huis, met de nodige 
gemakken. Zeker als je dat 
 vergelijkt met waar de meeste 
mensen in wonen. Met 
 elektriciteit, een keuken met 
een koelkast, een gewoon toilet. 
En een terreinauto van de 
 zending, die trouwens hier ook 
wel nodig is.

Wat viel toch wel tegen?
Praten in Chichewa. Voordat  
we werden uitgezonden waren 
we wel met de taalstudie 
begonnen, maar het valt mijn 
vrouw en mij toch tegen om 
werkelijk in de landstaal te 
 communiceren. We zijn dus 
vooral teleurgesteld in ons 
eigen kennen en kunnen.

U werkte eerder kort in 
Suriname. Wat zijn de 
 verschillen en overeenkomsten?
Op beide zendingsterreinen zie 
je dat er weinig kennis is. Veel 
ouderen hebben maar weinig 
opleiding, maar ook onder 
 jongeren komt dit voor. In beide 
landen tref je veel mensen die 
niet of nauwelijks kunnen lezen. 
Een andere overeenkomst is het 
gebrek aan huisgodsdienst. Het 
is daar en hier niet gebruikelijk 
om aan tafel uit de Bijbel te 
lezen en al evenmin om de dag 
af te sluiten met Schriftlezing 
en gebed. Voeg daarbij dat in 
beide situaties er bijna geen 
scholen zijn die een gedegen 
christelijke ondergrond bieden. 
Die dingen samen zorgen 
ervoor dat de kennis van het 
christelijk geloof beperkt is.

Wat zou u aanwijzen als de 
 specifieke geestelijke nood van 
Malawi?
Kan een zendingspredikant dat 
al na een paar maanden zeg-

gen? Ik denk dat dat te vroeg is. 
Ik zei al dat de kennis gering is. 
Daarnaast hoor ik hier en daar 
dat ook de doorwerking van het 
christelijk geloof in het dagelijks 
leven bepaald niet zonder zor-
gen is.

Hebt u hoop voor Malawi?
Pinksteren wijst ons op het 
werk van de Heilige Geest. Als 
we op Hem zien, is er zeker 
hoop voor Malawi. Hoger nog: 
God volvoert Zijn raad. Hij zal al 
Zijn welbehagen doen. Ook uit 
Malawi zal Hij toedoen tot de 
gemeente die zalig wordt. Nog 
is Zijn huis niet vol.

Wat kunnen kerkgangers in 
Nederland voor het zendings-
werk doen, behalve de collecte 
gedenken?
Voor het zendingswerk is er 
geen groter geschenk dan een 
gedurig gebed. Vanuit de kerk 
en evenzeer vanuit de binnen-
kamer. Van de discipelen lezen 
we dat ze na de hemelvaart 
dagelijks volhardden in de 
 gebeden en uitzagen naar de 
beloofde Heilige Geest. Het doel 
van ons gebed is dat mensen in 
Suriname, Nederland,Malawi en 

waar ook maar ter wereld 
 verbroken raken onder hun 
 zonden en hun strafwaardig-
heid voor God en leren bidden: 
‘O God, wees mij de zondaar 
genadig.’ n

Kerkgebouw van een van de zuidelijkste 
gemeenten in Malawi

Gemeenteleden van ds. Kaitano

SEPTEMBER 2017 - GEROEPEN TOT GETUIGEN
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Al eerder deed ze ervaring op in het zendingswerk, en wel 
in de periode 1998-2002 als moedertaalleerkracht ter 
ondersteuning van zendingswerkers van Wycliffe in 
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aard van de  werkzaamheden is besloten tot het 
 aanstellen van een bureaumanager, die de bevoegdheid 
zal krijgen om,  binnen de kaders van jaarplan en 
 begroting, zelfstandig beslissingen te nemen. Helaas is 
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 BIJBELGETROUW 

 BETROKKEN  PERSOONLIJK 

 BETROUWBAAR 

Door belangenbehartiging en dienstver-

lening op het gebied van onder andere 

administratie en personeelsbeleid, wil 

de VGS het christelijk/reformatorisch 

onderwijs ondersteunen.

EEN 
BLOEIENDE 
SCHOOL 
DANKZIJ 
DE VGS!

DOWNLOAD DE FACTSHEET 
‘BLOEIEN’ OP ONZE WEBSITE

 VGS.NL/BLOEIEN 

kerkbanken | kerkstoelen | kansels 
bankstoffering | doopvonts | lessenaars

collectezakken | liturgieborden

www.meesterlijke-interieurs.nl

Als u kiest voor Hoekman dan kiest u 

voor kwaliteit en design. Bent u toe 

aan een nieuwe inrichting, uitbreiding 

of vervanging van uw kerk-/vergader-

zaal, consistorie of kantoor maak dan 

kennis met het ruime aanbod. Ook 

voor uw studeerkamer. Het ruime 

assortiment, de verschillende stijlen, 

kleuren en materialen in combinatie 

met een deskundig advies maken 

een afspraak de moeite waard. Vindt 

u ‘t tijd voor een persoonlijk advies-

gesprek? En bij u op locatie? Geen 

enkel probleem, bel of mail voor  een 

afspraak met Piet Hoekman.

Kerk, vergaderzaal of
kantoor inrichten?

Bel voor een afspraak! 

Enkele referenties door ons ingericht zijn: 

HHK Arnemuiden, Middelharnis/Sommelsdijk, 

Montfoort, Spijk en Staphorst.

Uw partner in complete

  kantoor- en projectinrchting

Kantoor & Project
HOEKMAN

Noordzandstraat 34 - 4401 CG Yerseke - T: 0113 572907
M: 06 53154711  -  E: info@piethoekman.nl  -  www.piethoekman.nl
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C.B. Hovestad-Stoffer

Huishoudelijke Vergadering 2017 en

Verenigingsseizoen 
2017-2018

Verslag van de Huishoudelijke Vergadering van de 
Hersteld Hervormde Vrouwenbond gehouden op 11 april 2017 

in de Bethelkerk te Lunteren
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Ds. Van Sligtenhorst gaat voor in ge-
bed en leest daarna Éfeze 6:10-20 en 
Openbaring 2:12-17. 

De 1e secretaresse mw. C.B. Hovestad- 
Stoffer leest de notulen van de Huis-
houdelijke Vergadering van 19 april 
2016 en het jaarverslag van 2016 van 
de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. 

De 1e penningmeesteresse mw. Melaard 
geeft een overzicht van de �nanciële 
situatie over het boekjaar 2016 en de 
begroting voor het jaar 2017.

De kascontrolecommissie, bestaande 
uit de dames B. Tanis-Bom en W. 
Schipper-Vogelaar, hebben alles keurig 
in orde bevonden.

Hierna is er gelegenheid om vragen te 
stellen over de zojuist voorgelezen ver-
slagen en andere zaken betreffende de 
Vrouwenbond. 
Na het zingen van de verzen 16 en 17 
van Psalm 106 krijgt ds. Van Sligten-
horst het woord. 
Zijn referaat gaat over de derde Bijbel-

Van de 
redactie
A. Rijken-Ubak

Voor alle data geldt:  
Deo volente
In deze bijdrage onder 

andere een verslag van onze goed 
verlopen achtste Huishoudelijke 
Vergadering. We moesten, helaas, 
afscheid nemen van onze pen-
ningmeesteresse, mw. E.M. Me-
laard-Keijzer. We zijn blij en dank-
baar dat we een nieuw bestuurslid 
mochten begroeten en wel mw. W. 
van Vlastuin-Wiersma uit Wezep. 
Hartelijk welkom! 

We staan weer voor een nieuw 
seizoen met een nieuw Bijbelstu-
dieboekje over de geestelijke wa-
penrusting. Mede naar aanleiding 
van vragen een toelichting over de 
afbeelding die op de omslag staat: 
Op de houten toegangsdeur van 
de Ontmoetingskerk in Bedford 
(Engeland), waar Bunyan jaren-
lang aan verbonden is geweest, 
staan diverse afbeeldingen van zijn 
bekendste boek: De Christenreis. 
De betreffende afbeelding stelt 
Christen in paleis Liefelijkheid 
voor. Daar krijgt  hij van de dames 
Bescheidenheid, Voorzichtigheid, 
Godsvrucht en Liefde een harnas 
om zich te verdedigen. Dat slaat 
op de geestelijke wapenrusting 
waarover Paulus schrijft aan de 
gemeente van Éfeze: ‘Doet aan de 
gehele wapenrusting Gods, opdat 
gij kunt staan tegen de listige 
omleidingen des duivels. Want wij 
hebben den strijd niet tegen vlees 
en bloed, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de geweld-
hebbers der wereld der duisternis 
dezer eeuw, tegen de geestelijke 
boosheden in de lucht.’

Onze wens en bede is dat we ook 
in dit nieuwe seizoen, goede en 
gezegende samenkomsten mogen 
hebben. Dat geve de Heere. 

De achtste Huishoudelijke Vergadering 
van de Hersteld Hervormde Vrouwen-
bond wordt geopend met het zingen 
van alle verzen van Psalm 93. Onze 
1e presidente mw. N. Schalkoort-Zij-
derveld heet alle aanwezigen hartelijk 
welkom.  In het bijzonder ds. M. van 
Sligtenhorst uit Achterberg die deze 
dag een inleiding verzorgt naar aanlei-
ding van het derde hoofdstuk van het 
Bijbelstudieboekje ‘De geestelijke wa-
penrusting’.

De bestuursverkiezing staat ook dit jaar 
weer op de agenda. De 2e secretaresse 
mw. P. Joppe-de Waard is aftredend, 
maar gelukkig weer herkiesbaar. De 
tegenkandidaat is mw. W. Schipper-Vo-
gelaar uit Oud-Beijerland. Zij wordt 
hartelijk bedankt voor haar bereidwil-
ligheid. Mw. E.M. Melaard-Keijzer, 
1e penningmeesteresse, is aftredend, 
maar stelt zich om gezondheidsredenen 
niet meer herkiesbaar. Hiervoor is het 
volgende dubbeltal opgesteld in alfabe-
tische volgorde: Mw. A. Bouman-Kop-
penaal uit Stellendam en mw. W. van 
Vlastuin-Wiersma uit Wezep.
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studie getiteld: ‘Tegenstander(s)’.  Hij 
doet dit aan de hand van Openbaring 
2, het gedeelte over de brief aan Pér-
gamum.

De gemeente van Pérgamum krijgt te 
doen met de tegenstanders uit Éfeze 6. 
Maar, ‘Ik weet waar gij woont’. De Heere 
is ervan op de hoogte. Een troost voor de 
gemeente. Maar zij en ook wij moeten 
de gehele wapenrusting aandoen, aange-
kleed worden met de kracht van Chris-
tus, door de Heilige Geest. In Pérgamum 
staat de troon van de satan. Waarom? 
Satans macht is hier ontzettend groot. 
Ántipas een gemeentelid wordt ver-
moord. Hij diende met heel zijn hart de 
Heere. Jezus noemt hem ‘Mijn getrouwe 
getuige’. Er is vervolging, maar de ge-
meente mag vasthouden en in het geloof 

volharden. Er is bijzondere genade voor 
nodig om vervolging te doorstaan. Chris-
tus heeft Zijn Kerk beloofd die genade te 
zullen geven. Hij weet dat de gemeente 
dicht bij de troon van satan woont. In 
Openbaring lezen we eenmaal van de 
troon van de satan, tweemaal van de 
troon van het beest, maar 37 keer van de 
troon van het Lam. We moeten niet naar 
de troon van satan staren, maar omhoog, 
naar de hemelse troon.
Bíleam en ook de leer van de Nikolaïe-
ten worden genoemd. Deze leer is ook nu 
nog springlevend. We zien steeds meer 
wereldgelijkvormigheid, afgodendienst, 
seksuele immoraliteit. Een verleiding 
voor hen die de Naam van Christus 

werkelijk liefhebben. Er moet gestreden 
worden, anders zal Christus dit zelf doen 
met het zwaard van Zijn mond.
Maar wie door het geloof strijdt, zal over-
winnen en eten van het hemels manna, 
dat verborgen is.
Nu verdrukking, straks eeuwige blijd-
schap.
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Na het zingen van Psalm 119 vers 3 
volgt de bestuursverkiezing. 

De 2e presidente mw. A. Rijken-Ubak 
heeft nog enkele mededelingen, waar-
na ds. Van Sligtenhorst  dankt voor de 
morgenvergadering en een zegen vraagt 
voor de maaltijd.

In de pauze is er volop tijd voor onder-
linge ontmoeting. 
De middagvergadering wordt geopend 
met het zingen van Psalm 43 vers 3. 
Ds. Van Sligtenhorst dankt de Heere 
voor de maaltijd en vraagt een zegen 
over de middagvergadering. 

Mw. Schalkoort deelt mee dat mw. Jop-
pe met algemene stemmen is herkozen. 
In de vacature van mw. Melaard is mw. 
Van Vlastuin gekozen.
Zij bedankt voor het in haar gestelde 
vertrouwen en hoopt met de hulp van 
de Heere haar taak te aanvaarden. Mw. 
Bouman wordt hartelijk bedankt voor 
haar bereidwilligheid om op het dub-
beltal te staan. 
De vragen van de Bijbelstudie worden 
in groepjes besproken, gevolgd door de 
plenaire bespreking. 

Ons nieuwe Bijbelstudieboekje voor het seizoen 2017-2018 gaat 
over de ‘De geestelijke wapenrusting’ en de indeling is als volgt:

01.    Ds. L.W.Ch. Ruijgrok        Strijd
02.    Ds. J.L. Schreuders           Opwekking en toerusting tot de strijd
03.    Ds. M. van Sligtenhorst   Tegenstander(s)
04.    Ds. J.P. Stoel                      De lendenen omgord
05.    Ds. L. Treur                        Borstwapen der 
   gerechtigheid
06.    Ds. P. Verhaar                   Geschoeide voeten
07.    Ds. A. Vlietstra                  Schild des geloofs
08.    Ds. P. de Vries                   Helm der zaligheid
09.    Ds. A.A.F. van de Weg     Zwaard des Geestes                                    
10.    Ds. A. van Wijk                  Hoe te strijden
11.    Ds. H. van der Ziel            De overwinning
      
U kunt het boekje bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl 
Tel. (0418) 561287 De prijs voor leden is € 5,50 en voor 
niet-leden € 6,50 (excl. verzendkosten)

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2017-2018 

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



36

advertentie

Energie 
voor kerken

Bedankt voor uw deelname!
Ruim 3.500 kerken en kloosters doen al zes 
jaar mee met het inkoopcollecti ef Energie 
Voor Kerken.
Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk 
voordelig groene energie in bij Greenchoice, 
de energieleverancier van het collecti ef.

Ook interesse?
U kunt maandelijks instappen in het collecti ef. 
Kijk voor meer informati e op www.energievoor-
kerken.nl of neem contact op met Sonja Boer 
van Hellemans Consultancy: 030 767 01 21 / 
boer@hellemansconsultancy.nl

Het collecti ef Energie Voor Kerken is een initi ati ef van CIO-K 
in samenwerking met energie adviesbureau Hellemans 
Consultancy.

de energieleverancier van het collecti ef.

Uw voordelen
• Scherpe groene energietarieven  (100% Nederlandse wind en gas:  Gold Standard certi fi caten)• Uitstekende contractvoorwaarden• Transparante dienstverlening• Opti male persoonlijke service

Stipdonk 16

5715 PC Lierop

 Toine Daelmans: 0492 54 55 77

 Ralf van Veghel: 06 460 656 21

info@daelmans.com

www.daelmans.com
De Smalle Zijde 22a • 3903 LP  Veenendaal • T: 0318-565128 • www.acekeukens.nl

EXCLUSIEVE KEUKENS
A A N T R E K K E L I J K  G E P R I J S D

Sinds 1997 zijn wij, Acé keukens,
de keukenspecialist van midden

Nederland. Met een uitgekiend
assortiment, aangevuld met

elementen uit ons eigen atelier,
zorgen wij ervoor dat we niet

alledaagse keukens ontwerpen.
Keukens van hoge kwaliteit

worden ontworpen met oog
voor detail. Uw wensen worden
verwerkt in een exclusief
ontwerp, waarbij rust en eenvoud
de basis principes zijn.
Ons ervaren team zorgt ervoor
dat uw keukenwens tot in de
puntjes verzorgt wordt.

DE KEUKEN-
SPECIALIST

VAN
MIDDEN-

NEDERLAND

Project 2017: een operati ekamer die met name bedoeld is voor 
specifi eke bevallingen, zoals een keizersnede. In het ziekenhuis 
vinden meer dan 22.000 bevallingen per jaar plaats, waarvan 
10% op indicati e keizersnede. Het percentage prematuren 
bedraagt 8%. Dit hoge aantal prematuren is mede het gevolg 
van het beleid dat de beschermwaardigheid van het leven 
gewaarborgd wordt. Dit willen wij graag samen met u steunen. 

Volg alle ontwikkelingen op 
Facebook en Twittter.

Speciale 
operati ekamer 
voor de 
moeder en 
kind afdeling.

doneer online: www.shaarezedek.nl 

T  0184-612632
M 06-51236636 (b.g.g)
E  info@shaarezedek.nl
I www.shaarezedek.nl
NL51 INGB 0004 2954 26
NL74 ABNA 0436 4270 60 
t.n.v. Sti chti ng Shaare Zedek
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Maar die den HEERE verwachten, zullen de kracht 
vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden.

Jesaja 40:31ª

Dauwdruppeltjes

Wie zijn het die de Heere verwachten? 
Dat zijn zij die door wedergeboorte en 
bekering Gods kinderen genaamd mo-
gen worden. Zij hopen en verwachten 
alles van de Heere. 
Soms zijn ze zo moedeloos en gaan ze 
gebukt onder zonden en zorgen. Dan 
is er niets meer van die verwachting in 
beoefening. De wereld en al zijn be-
geerlijkheden zijn dan zo verleidelijk. 
Maar dan zegt de Heere, die zullen de 
kracht vernieuwen. Juist dan hebben 
ze Zijn kracht zo nodig, om te strijden 
tegen het ongeloof en alles wat geen 
God en Christus is. Om het dan weer 
te mogen ervaren Wie God voor hen is 
en wil zijn.

Dan moeten ze leren van de arenden.
Een arend is een grote sterke vogel die 
heel snel en hoog kan vliegen, heeft  
grote vleugelen waardoor hij zich laat 
dragen op de wind. Deze vleugelen 
wijzen op de vleugelen van geloof en 
gebed. Als deze vleugelen gebruikt 

mogen worden, worden ze gedragen 
door de Heilige Geest.
Een arend gooit zijn jongen uit het 
nest om ze te leren vliegen. Als ze 
dan dreigen te pletter te vallen op de 
rotsen, vliegt de arend met grote snel-
heid naar beneden, schiet onder ze, en 
vangt ze op met zijn vleugels.
Zo doet de Heere het ook als zijn 
kinderen dreigen om te komen. Dan 
vangt Hij ze op.
Er zal er niet één verloren gaan van 
degenen die geschreven staan in het 
Boek des levens. Hij draagt ze op Zijn 
vleugelen steeds hoger, om aan het 
gevaar te ontkomen dat dreigt.
Daar kunnen we van leren, dat een 
mens ook na ontvangen genade altijd 
te weinig van de Heere verwacht. 
Maar, Hij heeft het beloofd, Ik zal bij 
u zijn, Ik begeef en verlaat u niet, al 
de dagen van uw leven. Is dit onze 
hoop en verwachting als wij door het 
dal der schaduwen des doods moeten 
gaan?

Uit vrije goedheid draagt Hij Zijn 
kinderen door deze aardse woestijn, 
naar het erfgoed daar boven, naar het 
Vaderlijk huis. Wat zal dat een thuis-
komen mogen zijn.
Dit heeft Christus verworven aan het 
kruis van Golgotha, voor degenen die 
de Vader Hem gegeven heeft.

Mag dit uw deel al zijn? Als dat niet zo 
is, zoek Hem dan nu, terwijl Hij nog 
te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij 
nabij is. Wij zijn nog in het heden der 
genade. Er is nóg tijd!

Ik blijf den HEER’ verwachten; 
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord.
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER’
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

A.C. van Ark-van de Steeg

Maar die den HEERE verwachten, zullen de kracht 

Dan zijn we gekomen bij het afscheid 
van mw. Melaard.
Mw. Schalkoort vertelt hoe we vanaf 
2009 samen gewerkt hebben ten dien-
ste van de Vrouwenbond. In goede 
harmonie en liefde. Hieraan komt nu 
voor mw. Melaard in verband met haar 
gezondheid een einde. We zullen haar 
missen. Haar ervaring op het gebied 
van de � nanciën, maar ook het onder-
linge contact, de goede harmonie en 
band die we met elkaar hebben. Ze 
ontvangt een prachtig boeket bloemen. 
Mw. Melaard spreekt haar dankbaar-
heid uit voor de goede tijd die ze gehad 
heeft in het landelijk bestuur. Ook de 
goede contacten met de verenigingen 
zal ze missen. Haar werk deed ze met 
liefde en ze dankt bovenal de Heere 

die haar de afgelopen jaren de kracht 
gaf om het te doen. We zingen haar en 

mw. Van Vlastuin de zegenbede van 
Psalm 134 vers 3 toe. 
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Dan is het tijd voor de presenta-
tie van het nieuwe project van de 
Vrouwenbond: het Seminarie van 
de HHK. De voorlichtster mw. M.A. 
Buitink-Heijblom vertelt iets over de 
werkzaamheden en de weg naar het 
ambt van predikant, en over de studie 
aan de VU te Amsterdam. Ze eindigt 
met de vraag: ‘Wat is de opleiding van 
predikanten u waard?’

Tenslotte bedankt mw. Schalkoort ver-

schillende mensen voor hun medewer-
king aan deze achtste Huishoudelijke 
Vergadering. Ze wenst ds. Van Sligten-
horst Gods zegen voor zijn werk in de 
gemeente van Achterberg en alle aan-
wezigen een goede en leerzame voorbe-
reiding voor het komende seizoen.

Na het zingen van Psalm 118 vers 8 
sluit ds. Van Sligtenhorst deze Huis-
houdelijke Vergadering met dankgebed 
en wenst allen een goede thuisreis.

Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Na de rustperiode van de zomer 
gaat het verenigingsseizoen 

weer beginnen. Maar zelf kunnen 
wij niets beginnen. Daarom hebben 
we de leiding van de Heilige Geest 
nodig op alle bijeenkomsten van de 
verenigingen. Een zegen dat wij in 
alle vrijheid bij elkaar kunnen ko-
men om Gods Woord te onderzoe-
ken. Het nieuwe Bijbelstudieboekje 
over ‘De geestelijke wapenrusting’ is 
daarbij een goed hulpmiddel.

Het is ook heel �jn om elkaar 
weer te ontmoeten op 5 okto-

ber op de jaarlijkse Bondsdag. Het 
thema is ‘Zonder strijd geen over-
winning’. In de morgenvergadering 
zal ds. A. Vlietstra uit Katwijk aan 
Zee  spreken over ‘Strijdt gij om in 
te gaan’. In de middagvergadering 
spreekt ds. W.M. Mulder uit Wijk 
en Aalburg over ‘De overwinning 
door Hem’.

Op de Bondsdag start het nieu-
we project van de HHV voor 

het seminarie. In de Catechismus 
Zondag 38 vraag 103 gebiedt de 
Heere eerstelijk, dat de kerken-
dienst, of het predikambt, en de 
scholen onderhouden moeten wor-
den. Hier wordt allereerst bedoeld 
de scholen ofwel de universiteiten 
waar de predikanten opgeleid wor-
den. Ook dit belangrijke werk vraagt 
ons gebed en onze gaven.

Wij hopen u, zo de Heere het 
geeft, weer te ontmoeten op 

onze Bondsdag.

Agenda
5 oktober
Lunteren: Negende Bondsdag
Sprekers: ds. A. Vlietstra en ds. W.M. Mulder 
Hoofdthema: Zonder strijd geen overwinning
‘s morgens: ‘Strijdt gij om in te gaan’
‘s middags: ‘De overwinning door Hem’
Aanvang: 10.30 uur, vanaf 10.00 uur ontvangst 

met kof�e
16 november
Aalst: Regioavond Zuid-Oost
Spreker: kand. G.K. Terreehorst 
Onderwerp: ‘De geestelijke strijd’
Aanvang: 19.45 uur, vanaf 19.15 uur ontvangst 

met kof�e
16 november
Nieuwleusen: Regioavond Noord
Spreker: ds. J.L. Schreuders 
Onderwerp: ‘De Bergrede’
Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst 

met kof�e
Op alle bijeenkomsten 

zijn onze bekende 
fotokaarten te koop!
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Vraag naar onze AIRLOOK.
Vrouwelijk, onderhoudsvrij en betaalbaar € 42.50   

Aparte afdeling voor intake en behandeling
en levering via alle zorgverzekeringen.

Haarmode Silvester & Pruikenboetiek

Haarvullingen / totale haarwerken voor dames en heren

SILVESTER KAPSALON
SEHM en ANKO gecertificeerd

Elke woensdagmiddag kinderen knippen t/m 12 jaar € 9,50

WWW.SILVESTERHAARMODE.EU

WWW.JEMIMA.NL

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

GEEFT U ONS
EEN TOEKOMST?

DONEER OF ADOPTEER

Maak zo het leven van een 
kind met een (meervoudige) 
beperking mogelijk in een 
christelijk tehuis bij Bethlehem.

VER
HUIZEN?
WWW.HAZELEGERVERHUIZINGEN.NL      
INFO@HAZELEGERVERHUIZINGEN.NL

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

NATIONAAL • OVERZEE • OPSLAG

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

HET         TRAJECT

Grafi sch vakmanschap met persoonlijke aandacht

& deskundige begeleiding. Dat start bij het vertalen van uw opdrachten 

naar creatieve ideeën met een passende vormgeving. De opmaak, het 

drukken en de afwerking gebeurt natuurlijk in eigen huis. Zo verzorgen 

we al vele jaren samen met de redactie de twee-wekelijkse uitgave van 

het Landelijk kerkblad van de Hersteld Hervormde kerk. En ook u ont-

zorgen we graag voor het hele (grafi sche) communicatie-traject. Neem 

vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

totale

Drukkerij AMV - Totale taject - ADV88x133 Kerkblad HHK.indd   1 19-09-16   10:59



VOOR ALLE DATA GELDT:
DEO VOLENTE

Reformatie
500 jaar

15-18 SEPTEMBER
BIJBELSTUDIECONFERENTIE 18+

NUNSPEET

6 EN 7 OKTOBER
ACTIENACHT IN DE GEVANGENIS

ARNHEM

13 OKTOBER
STUDENTENCONFERENTIE

GOUDA

14 OKTOBER
TOERUSTINGSDAG 
LEIDINGGEVENDEN

HARDINXVELD-GIESSENDAM

4 NOVEMBER
HUWELIJKSCONFERENTIE

VEENENDAAL

18 NOVEMBER
JONGERENDAG 16+

HOEVELAKEN

AGENDA

‘WAT ALS LUTHER ER NIET WAS 
GEWEEST? MISSCHIEN WAREN WE DAN 
NOG STEEDS DRUK MET AFLATEN KOPEN.’

MARTIJN (20 JAAR)

 
Meer info en aanmelden

www.hhjo.nl

Nacht in de cel
actienacht

DURF JIJ EEN NACHT DOOR TE BRENGEN
 

IN DE KOEPELGEVANGENIS TE
 ARNHEM?

Informatie
Wie:  Alle jongeren vanaf 14 jaar.

Wat:  Een nacht doorbrengen samen met andere jongeren

 
in een echte gevangenis.

Waar:  Koepelgevangenis ‘De Berg’ te Arnhem.

Waarom:  Omdat dit een heel leuke ervaring is voor jou! 

 
De opbrengst is voor de Landelijke Actie van de HHJO.  

Wanneer:  Vrijdag 6 oktober (vanaf 20 uur) tot 

 
zaterdag 7 oktober (11 uur).  

Hoe:  Aanmelden kan op de website (www.hhjo.nl/actie). 

 
Graag (minimaal) €125 sponsorgeld meenemen.

Hij is er weer! 
Bewaar hem goed! 
Een week lang met 
elkaar nadenken over 
dankdag. Vanaf 
29 oktober kun je 
de dankdagkalender 

gebruiken. 
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M
aarten Luther, een jongen in 

Duitsland, denkt veel na. Hoe 

word ik een kind van God? Tijdens 

een onweer in het bos is hij bang. 

Een bliksemstraal slaat vlak naast hem in de 

grond. Luther roept: ‘Heilige Anna, help mij! Ik zal 

monnik worden!’ Het onweer gaat voorbij. 

Wat Luther beloofd heeft, gebeurt. Hij wordt 

monnik in een klooster. Hij leest in de Bijbel, 

bidt en denkt na over die ene vraag: hoe 

kom ik in de hemel?

Luther gaat er veel voor doen. Hij slaat zich-

zelf met een gesel. Hij beklimt in Rome 

een lange, stenen trap op z’n blote 

knieën en leest uren in de Bijbel. Als 

ik goed m’n best doe, kom ik in de 

hemel, denkt hij. Toch 

heeft hij geen vrede 

in zijn hart. Totdat hij 

in zijn Bijbel een ge-

deelte uit Romeinen 

leest. Zalig worden 

kan alleen door het 

bloed van de Heere Jezus. Dit is het 

antwoord! Hij hoeft het zelf niet te verdienen. 

Dat heeft de Heere Jezus al gedaan. Het geloof 

in Hem maakt zalig!

Luther gaat het overal vertellen. De Heere Jezus 

wil de zonden vergeven. Door genade kun je 

zalig worden. In de kerk wordt geleerd dat je de 

hemel zelf moet verdienen. Maar het is totaal 

anders!

Luther schrijft 95 stellingen. Op 31 oktober 1517 

spijkert hij deze brief op de deur van de kerk in 

Wittenberg. Veel mensen lezen het, ze praten 

erover. Het wordt gevaarlijk voor Luther. De paus 

en andere leiders van de kerk willen niet dat de 

mensen zijn woorden geloven. Ze willen Luther 

gevangen nemen. Maar de Heere zorgt voor 

hem. Hij woont veilig in kasteel de Wartburg. 

Daar vertaalt hij de Bijbel in het Duits en schrijft 

liederen. 

God zorgt er Zelf voor dat de woorden van 

Luther overal verteld worden. Iedereen moet 

weten dat het geloof in de Heere Jezus zalig 

maakt. Deze woorden klonken toen… en nu 

klinken ze nog! Zo gaat het werk van God door, 

ook in 2017, 500 jaar later! 

12-

Hoe kom ik in de hemel? Misschien 

is dit een vraag van jou. 500 jaar 

geleden had iemand deze vraag ook…

12-

Hoe kom ik in de hemel? Misschien 

is dit een vraag van jou. 500 jaar 

geleden had iemand deze vraag ook…
is dit een vraag van jou. 500 jaar 

geleden had iemand deze vraag ook…
is dit een vraag van jou. 500 jaar 

Hoe word ik

     zalig?

grond. Luther roept: ‘Heilige Anna, help mij! Ik zal 

monnik worden!’ Het onweer gaat voorbij. 

Wat Luther beloofd heeft, gebeurt. Hij wordt 

monnik in een klooster. Hij leest in de Bijbel, 

bidt en denkt na over die ene vraag: hoe 

kom ik in de hemel?

Luther gaat er veel voor doen. Hij slaat zich-

zelf met een gesel. Hij beklimt in Rome 

een lange, stenen trap op z’n blote 

knieën en leest uren in de Bijbel. Als 

ik goed m’n best doe, kom ik in de 

hemel, denkt hij. Toch 

heeft hij geen vrede 

in zijn hart. Totdat hij 

in zijn Bijbel een ge-

deelte uit Romeinen 

leest. Zalig worden 

kan alleen door het 

bloed van de Heere Jezus. Dit is het 

De vraag van 
Luther - en 

van jou?
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Hoe word ik

     zalig?
Zicht 
op Zending

Bij ons thuis is een Bijbel. 
We lezen daar elke dag in. 
Papa of mama leest dan 
voor. Of we lezen zelf. En 
bij oma en opa is dat ook 
zo. Hebben we dan altijd 
een Bijbel gehad? 
Nee, zeker niet. Vroeger, 
wel 500 jaar geleden, had 
bijna niemand een Bijbel. 
Alleen de bisschoppen en de 
monniken, de geestelijken 
van de Roomse Kerk hadden 
een Bijbel. En die Bijbel 
was niet in het Nederlands 
geschreven. Er stonden alle-
maal Latijnse woorden in.
In de tijd dat Maarten Luther 
de Bijbel in het Duits schreef, 
waren er nog meer mensen, 
die de Bijbel in hun eigen taal 
wilden lezen. Er is heel veel 
strijd en ook een oorlog ge-
weest. Maar gelukkig heeft de 
Heere alles zo geleid dat die 
vertaling er kwam. Knappe 
mannen wisten de Bijbel te 
vertalen in het Duits, Engels, 
Frans en ook in het Neder-
lands. En hoe meer mensen 
vertelden over de Heere Jezus 
in verschillende landen in de 
wereld, hoe meer de Bijbel 
vertaald werd in hun eigen 
taal. Ook nu nog!    

op Zending

Bij ons thuis is een Bijbel. 
We lezen daar elke dag in. 

Voor
iedereen 
een Bijbel...

Hieronder staan afbeeldingen van bekende Bijbelvertalers. Ook 
staan hieronder verschillende zinnen. 
Welke zin past bij welke persoon?
1. Gij, volkeren des aardrijks al, Zingt den Heere met blij geschal (4e letter 

voornaam)

2. Deze man schreef in de Franse taal (7e letter voornaam)

3. Deze Bijbel is voor de regering van het volk, door de mensen en voor de 

mensen. (6e letter achternaam)

4. Deze man was voorzitter van de Synode van Dordt (2e letter voornaam)

5. Deze man schreef een berijming van de Psalmen (4e letter voornaam)

6. Deze man werd vogelvrij verklaard (1e letter voornaam)

7. Deze man werd verbannen uit Genève (2e letter achternaam)

8. Deze man schreef de Bijbel in de Duitse taal (5e letter voornaam)

9. Deze man is een vertaler van de Engelse bijbel (5e letter achternaam)

10. Deze man was een hofpredikant (4e letter achternaam)

Welk woord wordt gevormd met de aangegeven letters ?

Maarten Luther Petrus Datheen John Wycliffe Johannes Calvijn Johannes Bogerman

taal. Ook nu nog!    
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‘Hoe zou onze kerkdienst eruit zien als de Reformatie niet had 

plaatsgevonden?’ Martijn geeft antwoord op zijn eigen vraag. 

‘Misschien had ik dan nu ook wel in de Roomse kerk gezeten en was 

ik druk met afl aten.’ John: ‘Dat zalig worden alleen mogelijk is door 

het geloof, is voor ons zo vanzelfsprekend. Want het staat in de Bijbel. 

Maar voor Luther was het een hele ontdekking.’ 

Omgaan met de waarheid die Luther ontdekte

Marleen Vos, jeugdwerkadviseur

500 
JAAR 
LATER

44
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16-/16+

Omgaan met de waarheid die Luther ontdekte

De zaligheid verdienen
John, Martijn en Pieter, alle drie 20 
jaar en afkomstig uit Spijk, denken 
met elkaar na over ‘500 jaar refor-
matie’ en de boodschap die Luther 
overgebracht heeft. De monnik 
heeft er alles aan gedaan om de 
genade van God te verdienen: 
door zichzelf te martelen, te vasten, 
zichzelf te bevriezen en door steeds 
maar weer te biechten. Maar hij 
had een verkeerd beeld van God. 
De zaligheid is niet te verdienen. 
Door het werk van de Heilige Geest 
heeft ook Maarten Luther dat ge-
leerd. Hij ging in tegen de praktijk 
van de afl aat. Martijn: ‘Je leeft maar 
raak voor een knaak en het komt 
weer goed. Een bizarre gedachte 
eigenlijk dat je met geld je verge-
ving kunt kopen.’ Arie (22 jr.) rea-
geert vanaf zijn vakantieadres: ‘Nu 
weet iedereen dat het zinloos is om 
te betalen voor de vergeving van je 
zonden. De kans dat zo’n afl aathan-
del weer de kop opsteekt, is nihil, 
omdat kerkelijke leiders veel minder 
absoluut gezag hebben dan in de 
tijd van Luther. Ook kunnen we nu 
verschillende bronnen naast elkaar 
raadplegen om te onderzoeken wat 
waarheid is.’

Martijn: ‘Toch zit een vergelijkbare 
gedachte van ‘verdienen’ diep van 
binnen ook bij ons. We willen graag 
dat onze goede inzet en ons nette 
leven meetellen. Daarom is de in-
houd van de Kerkhervorming ook 
in 2017 nog steeds actueel. Pieter: 
‘Geloven is jezelf overgeven aan 
God. Daarbij ook trouw zijn in het 
gebruik van de middelen die God 
geeft, zoals het lezen in de Bijbel. 

Want dat is de weg waarin God 
werkt.’ John: ‘Je moet de Heere 
zoeken met de wil om Hem te vin-
den. Tegelijk mag je ook de Heilige 
Geest vragen om Zijn ontdekkend 
licht als je de Bijbel leest. Door Hem 
ben ik anders gaan Bijbellezen.’

Bijbellezen
Hoe vaak las Luther de Bijbel? Luther 
zei zelf: ‘In de eerste tien jaar las ik 
hem twee keer per jaar.’ De drie 
studenten zijn duidelijk: ‘Ik haal nog 
niet eens de helft.’ Bijbellezen vraagt 
veel discipline. ‘Willekeurig de Bijbel 
open doen werkt niet echt.’ Pieter 
en John vinden het leerzaam om bij 
het lezen van een Bijbelboek er een 
boekje naast te lezen met uitleg. 
‘Dan haal je er meer uit.’ 

Heel Romeinen uit je hoofd
Volgens Luther is de Romeinenbrief 
het belangrijkste Bijbelboek van 
het Nieuwe Testament: ‘Het is de 
moeite waard voor een Christen 
om deze brief woord voor woord 
uit het hoofd te leren.’ Martijn: ‘Dat 
gaat me nooit lukken. Die tijd kan ik 
beter steken in het lezen van meer-
dere gedeelten.’ Pieter: ‘En het is 
de vraag of de inhoud nog wel bij 
je binnenkomt. Vroeger heb ik ook 
bepaalde Bijbelgedeelten uit m’n 
hoofd geleerd en die ken ik nog 
steeds: Jesaja 53 en Psalm 23. Maar 
dreun ik het dan op of weet ik ook 
inhoudelijk wat er staat?’ Als kern-
hoofdstuk van Romeinen noemen ze 
alle drie hoofdstuk 8. Ook een preek 
over dit hoofdstuk heeft veel indruk 
gemaakt. Pieter: ‘Meer dan over-
winnaars! Daar kan niets tegenop.’

Onze stellingen
Als jij een Bijbelse waarheid in het 
licht wilt zetten, zoals Luther deed 
met zijn stellingen, wat is dan je on-
derwerp?
John en Pieter: ‘Veel mensen blijven 
zo beschouwend bij het lezen en on-
der de preek. Daarvan word je lauw. 
En dat is erger dan koud of heet. 
Vanuit de brief aan de gemeente in 

Laodicea weten we dat lauw water 
uitgespuugd wordt. De Bijbel en de 
preek gaan over jou en mij. Het is 
dus erg als dat je niet raakt. Wel alles 
weten voor jezelf en anderen, maar 
de boodschap doet je niets.’ 
Martijn: ‘Binnen het geloof is geen 
plaats voor twijfel. Je mag de twijfel 
niet verheerlijken als iets dat erbij 
hoort. Doordat de preek vaak ge-
richt is op de onbekeerden, gaan 
ook gelovigen soms weer twijfelen. 
Zij hebben ook veel onderwijs en 
voeding nodig om te groeien in ge-
loof en zekerheid.’

1517-2017
Ook al is de start van de Reformatie 
500 jaar geleden, het herdenken 
heeft zin. Pieter: ‘Iedere christen zou 
de Reformatie moeten onderschrij-
ven. En kritisch blijven. De traditie 
mag niet boven de Bijbel komen te 
staan.’ Arie: ‘De laatste tijd worden 
er maar weinig stellingen aan ker-
ken geslagen. Waarschijnlijk zegt dit 
ook iets van het geringe belang van 
de dingen waar we mee bezig zijn. 
Blijf bij het Woord. Gaan dingen in 
de kerk daar tegenin? Dan moet je 
daar met alle kracht tegen strijden 
en fi guurlijk de stellingen aan de 
deur slaan.’ John: ‘Elke keer weer 
blijven toetsen: wat is er in 2017 wat 
niet naar het Woord is? En de drie 
Sola’s: Sola gratia, Sola fi de en Sola 
scriptura. Alleen door genade, ge-
loof en de Schrift. Het is de samen-
vatting van de Reformatie.’ 

‘Je moet de Heere 
zoeken met de wil 
om Hem te vinden. 
Tegelijk mag je 
ook de Heilige 
Geest vragen om 
Zijn ontdekkend 
licht als je de 
Bijbel leest.’

Van links naar rechts:
John Verheij, 20 jaar, 
student Rechten
Pieter Averesch, 20 jaar, 
student Bedrijfskunde
Martijn van den Bergh, 20 jaar, 
student HAS

Niet op de foto: 
Arie van den Bergh, 22 jaar, 
student Engineering.
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Ambtsdragers/leidinggevenden 

De afgelopen maanden schreef ik een boekje over de eerste 
eeuw van hervormd Bergambacht (mijn geboortedorp). 
Speciaal met het oog op de jongeren in de gemeente. 

Reformati e = 
     wat je doet en zegt 
ijken aan het Woord

Dorpsgeschiedenis
Het raakt me wat er zich die honderd jaar allemaal 
heeft afgespeeld in het dorp. Veel van de (kerkelij-
ke) problemen uit de landelijke geschiedenis vind 
ik terug in de plaatselijke geschiedenis: de over-
gang van rooms naar protestants; de infi ltratie van 
remonstrantse visies, waartegen contra-remon-
stranten zich keerden; de strijd tussen de theolo-
gische standpunten van Voetius en Coccejus. Ook 
zie ik de invoering van de nieuwe Bijbelvertaling: 
de Statenbijbel.

Jongeren
Al die voorvallen deden toen iets met de jongeren 
van de gemeente! Ik zie jongeren een cultuur-
schok ervaren toen ze geen beelden en geen Maria 
meer vereerden, omdat ouders hun kinderen daar-
in voorgingen. Ik zie kerkenraden aangesteld wor-
den die jongeren catechese gaven. Preken kregen 
een ánder accent, dat jongeren ongetwijfeld zal 

hebben verward, maar ook bevrijd. Het Woord 
kreeg haar gezag weer terug.

Dwalingen
Nét toen alles op de rit leek te staan, ontstond er 
die theologische verwarring tussen remonstran-
ten en contra-remonstranten: over de ingewik-
kelde materie van de uitverkiezing en de vrije 
wil. In Gouda werd zelfs een eigen Catechismus 
uitgegeven, waaruit in de kerk werd gepreekt 
en op school werd onderwezen. Het Woord leek 
opeens wel voor tweeërlei uitleg vatbaar, als je 
oppervlakkig luisterde. Met staatsingrijpen en een 
serie stevige synodevergaderingen werd orde op 
zaken gesteld. Met alle haatdragende gevolgen 
van dien. De predikant in het dorp werd afgezet 
en weggestuurd. Jongeren, die met hun ouders 
elders hadden gekerkt (en door dorpsgenoten 
voor slijkgeuzen werden uitgescholden) keerden 
terug naar het dorp. Maar ze hadden intussen ge-
leerd om preken kritisch te beluisteren en remon-

•  LEO DE KLUIJVER  •
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strantse ideeën te verwerpen. En de kinderen van 
de remonstranten leerden na hun verbanning die 
slijkgeuzen te haten om het leed dat hun gezinnen 
was aangedaan. Een scheuring kent meestal al-
leen verliezers.

Schrift kriti ek
Kort nadat alles weer wat was geluwd, ontketende 
zich een nóg ingewikkelder strijd: die tussen Voe-
tius en Coccejus. Over of het Oude Testament nu 
had afgedaan en of Gods wet nu wel of geen zeg-
gingskracht meer had. Voetius, die zelf vond dat 
de kerk in ons land hard toe was aan een nieuwe, 
nadere Reformatie, kantte zich fel tegen de in zijn 
ogen afbrekende visie van Coccejus, die Gods wet 
en dag zag als ‘niet meer relevant na Christus’ of-
fer’. En weer zie ik jongeren in verwarring raken.

Herijking
Wat me in al die kwesties duidelijk wordt, is dat 
het essentieel was en is dat Gods Woord open 
gaat en duidelijk spreekt. Het Woord moet weer 
aan het woord komen. Telkens blijkt hoe belang-
rijk het is om niet de Reformatie (1517) als feit te 
vieren, maar voortdurend te blijven reformeren! 
Gods Woord moest en moet steeds weer worden 
gelegd naast wat er wordt geleerd (gepredikt en 
gepropageerd) en gedaan. 
Eerlijk gezegd weet ik niet wat jongeren er in die 
tijd precies van vonden. Wel zie ik dat ouders en 
kerkenraden voortdurend hun visie moesten herij-
ken aan het Woord. Dát gaf de doorslag. Was, wat 
men leerde, nog steeds in overeenstemming met 
wat God zegt in Zijn Woord?

Gesprek
Door de eeuwen heen werden jongeren mondiger, 
geleerder en kritischer. Ze stelden hun vragen. Dat 
leert ons het Oude Testament al. De Hebreeuwse 
jongens moesten bij Gilgal of tijdens de Pesach-
maaltijd aan hun vader vragen: ‘Vader, wat bete-
kent dit allemaal?’ Met die vraag begon de vader 

dan te putten uit zijn (overgeleverde) herinnerin-
gen. En het kind leerde vanuit ‘vandaag’ te ijken 
of dat wat er vandaag werd gedaan en geleerd nog 
klopte met tóen.
De grote vraag is: zijn onze kerk en gemeente ook 
zo bezig met de Reformatie? Vieren wij een feit 
(500 jaar Reformatie) en zetten we de hakken nog 
eens extra in het zand tegenover anderen? Of ij-
ken wij aan Gods Woord of onze visie vandaag nog 
klopt met wat  God zegt? Brengt wat wij leren aan 
onze jongeren hen dichter bij de Heere of duwt 
het hen misschien verder een of andere dwaalweg 
in? Leren zij die God op de juiste manier kennen 
zoals Hij Zichzelf openbaart? Of leren zij slechts 
om de kerk, de kerkenraad of de dominee blinde-
lings te volgen? Als dat laatste zo is, dan zijn hun 
vragen bedreigend voor ons. Dan vinden we hun 
tegenargumenten lastig en op voorhand verwer-
pelijk.

Verrijking
Maar als Reformatie ook voor ons herijking bete-
kent, dan slaan we Gods Woord open en vergelij-
ken we Schrift met Schrift. We checken of jonge-
ren nog steeds het juiste beeld van God krijgen bij 
het lezen van de belijdenisgeschriften, zonder dat 
zij die enkel gedachteloos kunnen opdreunen. En 
dat geldt ook altijd voor de preken en catechese. 
Luther stelde radicale vragen en we zijn er de Hee-
re dankbaar voor.
Reformatie is ten diepste verrijking, herontdek-
king en opleving, waardoor de Heilige Geest de 
nieuwe generatie in onze gemeente toerust voor 
de toekomst. Ja, gereedmaakt voor Zijn weder-
komst! Opdat zij – zo de Heere Jezus nog niet is 
teruggekomen – hún kinderen weer kunnen door-
geven wat zij zelf (her)ontdekten van God in Zijn 
Woord.

‘Maak mijn voetstappen 
vast in Uw Woord’
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Zalencentrum

De Parel in Hardinxveld 
Giessendam, uw locatie 
voor onder andere:

Trouwerij en jubilea
Vergadering
Cursus en congres

       0184 - 61 25 70          info@deparel.nu         www.deparel.nu

Ook een mooie tegel-
vloer in úw woning?
 VLOERTEGELS EN WANDTEGELS | MEER DAN 1.000 SOORTEN
 PROFESSIONEEL ADVIES | VAKKUNDIG GELEGD
 VLOERVERWARMING | ALTIJD SCHERPE PRIJZEN

BEZOEK OOK ONZE 
TEGELOUTLET

Grote voorraad vloertegels, 
wandtegels en tegellijmen.

www.tegeloutletkroon.nl

Energieweg 8c, Meerkerk  |  0183-354225  |  info@kroonvloereninsteen.nl
www.kroonvloereninsteen.nl
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www.verplegingvoorisrael.nl

De V.V.I stelt zich al meer
dan 36 jaar ten doel:

Israël helpen met de verpleging
van alle bevolkingsgroepen,

ongeacht afkomst en overtuiging.
Giften graag op NL97INGB000388540

t.n.v. Penn. VVI, Postbus 476, 3440 AL Woerden
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Waarom schudde de 

christelijke kerk in 

die dagen op haar fun-

damenten? Waarom 

ontstond de eerste afsplitsing van de 

moederkerk? Wie nadenkt over deze 

en meer vragen gaat inzoomen op de 

personen achter de Reformatie, zoals 

Luther, Calvijn. Maar denk ook aan 

Beza, Melanchton of Zwingli.

Het voert veel te ver in dit artikel deze 

personen in hun historische context te 

bezien en vervolgens naar hun denken 

te kijken. We beperken ons tot Luther 

en Calvijn en enkele duidingen die voor 

de kerk van nu relevant zijn, zonder 

daarmee ook maar te proberen com-

pleet te zijn. 

Maarten Luther, de man die God zocht, 

maar die door het lezen van de Romei-

nenbrief erachter kwam dat God hém 

zocht. Hoe zou de kerk een reformatie 

begonnen zijn zonder deze Elia-gestal-

te? We kennen hem als een vurig man, 

direct, eerlijk, een diepvrome getuige, 

en tegelijk ook soms bombastisch, hoe-

kig, zwart-wit en explosief. 

Waarin kunnen wij leren van het leven 

en denken van Luther? Twee dingen: 

· Hij heeft geprobeerd de moederkerk 

van binnenuit te reformeren. Pas 

toen dat niet lukte en hij gedwongen 

werd, heeft hij zich genoodzaakt 

gezien de kerk te verlaten. Is dit niet 

navolgenswaardig, in welke context, 

welke geleding we ons bevinden? De 

eenheidsgedachte mag dan een be-

laden thema geworden zijn, ze ver-

dient de moed en verdediging van 

ieder waarachtig lid van de Kerk. 

· De drie sola’s, waardoor onze blik 

wordt gericht op God en Zijn Woord. 

Alleen het Woord – een terugkeer 

naar de enige en waarachtige bron 

van alle Leven, de openbaring van 

God Zelf, de Bijbel, als noodzake-

lijkheid voor het verstaan van Gods 

stem. Alleen het geloof – waardoor 

wij verbonden worden aan de Heere 

Jezus Christus. Alleen de genade – 

waardoor er redding en vergeving 

van onze zonde en schuld mogelijk 

is door Zijn offer. Leerzaam, vindt u 

niet? 

Een tweede gestalte wordt ons vanuit 

de geschiedenis der kerk overgeleverd 

in de persoon van Johannes Calvijn. 

Een totaal ander mens als je kijkt naar 

de veelvuldige beelden die over hem 

naar buiten zijn gebracht. Misschien is 

Calvijn beter te typeren als ‘de gestadige 

regen die onder het bliksemende on-

weer van Luther op ons, de kerk van de 

Reformatie is neergedaald’. Een streng 

asceet, diepzinnig en lichtvoetig tege-

lijk. Compleet, genuanceerd, grondig. 

Wat kunnen we leren van het leven en 

werk van Calvijn? Uit zijn leven licht de 

tomeloze inzet en niet afl atende stroom 

van werk en activiteiten op met het oog 

op de eenheid en de bouw van Gods 

Kerk. Bij zijn nagelaten werk denken we 

vooral aan ‘De Institutie’ en zijn verkla-

ring van de Bijbelboeken. We vinden 

daarin de diepe noties van de lof Gods 

en het heil van de mens. Daarvoor heeft 

de mens kennis van God en kennis van 

zichzelf nodig.

Laten we ons eens spiegelen. Aan zo-

maar twee bouwers van de kerk van 

God door de eeuwen heen. Hebben we 

de drie sola’s nog in het geloofsoog?  

Delen we al in die twee soorten kennis? 

Dat is troost, te weten dat die God van 

Luther en Calvijn, door Zijn Geest, nog 

altijd zondaren brengt tot Zijn Licht!

Ouders

Leren over 
de God van 

de Kerk

Wie nadenkt over 
de waarde van de 
Reformatie van de 
kerk die ongeveer 
500 jaar geleden 
plaatsvond, 
ontkomt er niet 
aan stil te staan bij 
de inhoud van die 
Reformatie. EWALD KLOOSTERMAN

Jezus Christus. Alleen de genade – ring van de Bijbelboeken. We vinden 

daarin de diepe noties van de lof Gods 

en het heil van de mens. Daarvoor heeft 

de mens kennis van God en kennis van 

zichzelf nodig.

Laten we ons eens spiegelen. Aan zo-

maar twee bouwers van de kerk van 

God door de eeuwen heen. Hebben we 

de drie sola’s nog in het geloofsoog?  

Delen we al in die twee soorten kennis? 

Dat is troost, te weten dat die God van 

Luther en Calvijn, door Zijn Geest, nog 

altijd zondaren brengt tot Zijn Licht!

daarin de diepe noties van de lof Gods 

en het heil van de mens. Daarvoor heeft 

de mens kennis van God en kennis van 

zichzelf nodig.

Laten we ons eens spiegelen. Aan zo-

maar twee bouwers van de kerk van 

God door de eeuwen heen. Hebben we 

de drie sola’s nog in het geloofsoog?  

Delen we al in die twee soorten kennis? 

Dat is troost, te weten dat die God van 

Luther en Calvijn, door Zijn Geest, nog 

altijd zondaren brengt tot Zijn Licht!

direct, eerlijk, een diepvrome getuige, direct, eerlijk, een diepvrome getuige, Jezus Christus. Alleen de genade – 
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Het christelijke karakter van Nederland verwatert.  Discussies 
over voltooid leven en onderwijsvrijheid beloven weinig goeds 
voor morgen. De jacht naar economisch gewin evenmin. Te 
midden van alle ontwikkelingen staat de RMU pal voor haar 
principes. We laten een helder  tegengeluid horen, steunen 
christenen bij  problemen op het werk en zoeken in goede 
 harmonie naar oplossingen. Steunt u ons daarin? Word lid 
met de kaart of via www.rmu.nu.

RMU ZORGT

voor
harmonie

Plesmanstraat 68 | Veenendaal | T 0318 54 30 30 | E info@rmu.nu | I www.rmu.nu Word lid op www.rmu.nu
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Waar 500 jaar Reformatie al niet toe kan 
leiden. Creatieve ondernemers sprin-
gen er bovenop. Van Lutherreis tot 

Kathe-nuggets en van reformatiearran-
gement tot Lutherbier. Ik vraag me af 
of al die creatieve ondernemers über-
haupt enig idee hebben waar het de 
Reformatie van 500 jaar geleden wer-
kelijk om ging. Zouden ze bijvoorbeeld 
weten wat Luther en Melanchton be-
spraken toen ze samen een glas bier dronken? Ik ben 
bang dat het veel ondernemers alleen te doen is om 
veel geld te verdienen (sola pecunia) aan dit gedenk-
jaar. Zou er een hotelier zijn die de 95 stellingen (of 
een deel daarvan) op zijn placemats heeft afgedrukt, 
of als inlegvel bij de menukaart heeft gestoken?
Kritisch zijn is goed en dat mag. Niet alleen kritisch 
naar anderen maar ook kritisch naar ons eigen land. 
In reformatorisch Nederland staan tal van bijeen-
komsten gepland rondom het thema 500 jaar Re-
formatie, veelal met een muzikale omlijsting. Het is 
goed om stil te staan wat de Heere ons heeft willen 
schenken in het Sola Scriptura, Sola Gratia en Sola 

Fide. De drie Sola’s als kern van de Reformatie. Her-
denken is goed, maar hopelijk is er meer. 
Laten we dan ook kritisch naar onszelf kijken. Het is 

voor ons allemaal nodig om uit de drie 
Sola’s te leven. Om zelf door Gods 
genade ook gereformeerd te worden 
en te zijn. Dan is het herdenken van 
de Reformatie niet iets wat we slechts 
éénmaal per jaar doen, maar dan is het 
dagelijkse kost.

Tegelijkertijd is er het besef dat we de rijkdom van 
de Reformatie door moeten geven aan de volgende 
generatie. Een taak voor gezin, school, kerk en ook 
de HHJO. Het is ons verlangen dat dat door mag 
klinken in alles wat de HHJO mag doen.

Commissie

Staat Luther 
op het menu?

Laatst moest een collega op zakenreis naar Duitsland. Het was 
een meerdaags verblijf, dus voor de overnachting was een hotel 
nodig. Op een hotel-bookingsite werden de voorkeuren ingegeven 
en een aantal hotels dat aan de selectie voldeed, kwam in beeld. 
Een daarvan trok zijn bijzondere aandacht, namelijk een hotel in 

de buurt van Wittenberg dat een Lutherarrangement aanbood. Het 
Lutherbier was inbegrepen bij het diner, dus boeken maar.

Dhr. J. van Zijtveld, Secretaris HHJO

D.V. 14/10/2017

HARDINXVELD-GIESSENDAM

DEELNAME GRATIS, INCLUSIEF LUNCH 

MEER INFO EN AANMELDEN WWW. HHJO.NL

LEIDING

Contact! 
verbinding met alle jongeren

TOERUSTING VOOR AMBTSDRAGERS EN LEIDINGGEVENDEN

IN HET KERKELIJK JEUGDWERK

DS. A.A.F. VAN DE WEG

+ DIVERSE WORKSHOPS

ZALENCENTRUM ‘DE PAREL’

TIJD: 10:00 - 14:30 UUR

Zaterdag 14 oktober D.V.

Toerustingsdag voor leidinggevenden 
en ambtsdragers

Van harte welkom! 

Naast de hoofdlezing kun je kiezen uit de workshops:
· Hoe leid ik een Bijbelstudie? – o.l.v. Bram van Putten
· Alle jeugd in het oog - contact en jeugdpastoraat – 

o.l.v. HHJO en jeugdouderling dhr. Robert Pater
· Ik weet meer! - omgaan met verschillen tussen kin-

deren/jongeren - o.l.v. Artine Bongiovanni
· Geloof en autisme - Daniël Rosbergen
· Aan de slag - inhoud en verwerking op elkaar aan 

laten sluiten - o.l.v. Johan Smits

Tijd: 10.00-14.30 uur. 
Deelname is gratis. Voor de lunch wordt gezorgd.
Info en aanmelden kan op hhjo.nl 

de buurt van Wittenberg dat een Lutherarrangement aanbood. Het 

TIP: 
lees het boekje 

uit de reeks 
‘Oud Goud’ Luthers 
beloften van troost

51



advertentie

52

BESCHERM JOODSE KINDEREN TEGEN TERREUR!
De christelijke stichting “Vrienden van het Cheider”

•  Zorgt voor beveiliging  
van de joods-orthodoxe  
school “het Cheider”  
in Amsterdam

•  Keert zich tegen  
antisemitisme en terreur

•  Helpt joodse kinderen

Maak uw gift over op IBAN: NL22 INGB 0000 419925  
of  NL08 INGB 0653 0146 43 t.n.v. Vrienden van het Cheider

www.cheidervrienden.nl

Gratis parkeren, gratis eten en drinken

OPENINGSTIJDEN:
D.V. dinsdag 17 oktober 2017 13.00 - 21.00 uur
D.V. woensdag  18 oktober 2017 13.00 - 21.00 uur
D.V. donderdag 19 oktober 2017 10.00 - 18.00 uur

EXTRA EDITIE

Inclusief 
Trouwplein en  
Ondernemers-
plaza!

17 | 18 | 19 OKTOBER
EVENEMENTENHAL GORINCHEM

Beleef het met 
de hele familie in de 

herfstvakantie!

BESTEL NU KAARTEN OP:
WWW.EVENEMENTENHAL.NL/FAMILIEDAGEN-GO




