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Zicht op het Woord

‘Leert goed te doen, zoekt het recht,
helpt den verdrukte, doet den wees recht,
handelt de twistzaak der weduwe.’
(Jesaja 1:17)

Zondag,

een leerdag voor de week
Ds. M. van Sligtenhorst

D

e eerste woorden van de profeet Jesaja zijn niet
echt oorstrelend (vs. 2-15). Nee, Juda verdient
bestraffing. De godsdienst van Juda is als een
hol vat, een vorm zonder inhoud. De os en de
ezel brengen meer eer tot hun bezitter, dan Israël aan zijn
Opperheer (vs. 3). Juda en Israël zijn zo ongevoelig dat ze
de slagen van Gods hand niet meer voelen. Ze hebben de
HEERE verlaten en Hem als de Heilige Israëls gelasterd
(vs.4). Kan het erger?
‘Ze gaan zeker niet meer naar kerk?’, zo denkt iemand.
O jawel, men gaat nog steeds naar de tempel. Er worden
nog steeds slachtoffers gebracht. Het beste van het beste
vee wordt geofferd en het bloed van de offers vloeit nog.
Een vorm zonder inhoud, en met handhaving van die vorm
heeft men toch de HEERE verlaten en de Heilige Israëls
gelasterd. Staat het er in Refo-Nederland beter voor?
Het valt te vrezen van niet.
We kunnen op zondag tweemaal naar de kerk. Doordeweeks
zijn er Bijbellezingen en kringen. Aan activiteiten ontbreekt
het niet. Vele vormen van dienst. Vormendienst?
Misschien hebben we de HEERE verlaten en Hem met
alles wat we zijn en hebben, gelasterd. Nee, dat gelooft de
‘nette’ kerkmens van vandaag niet. De farizeeër hoort liever
niet van het oordeel of het moet voor een ander zijn.
Wij kunnen van alles vinden van onze godsdienstige
bezigheden, maar wat vindt Hij? Waarom gaat u naar de
kerk? Hij weet het. Waarom bent u doordeweeks betrokken
op Zijn dienst? Hij weet het. Wat doet u doordeweeks?
Zou Hij er een behagen in kunnen hebben? Alles wat niet
uit het geloof is, dat is zonde (Rom. 14:23). Dat geldt ook
voor al onze godsdienstige activiteiten. We kunnen met de
tempelbezoeker uit Jesaja’s dagen onze handen omhoog
houden in gebed tot God, maar de HEERE verbergt Zijn

vriendelijke ogen voor ons, als we nog altijd dezelfde
boosdoener zijn gebleven sinds onze geboorte (vs. 15-16).
Nog niet wedergeboren door het geloof in Christus en dus
nog niet gewassen in Jezus’ bloed om rein te leven.
‘Leert goed te doen’, zo zegt de HEERE. En wat dat is,
wordt duidelijk in het vervolg van de tekst. ‘Zoekt het
recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt
de twistzaak der weduwe.’ Onze tekst begint met het bevel
om te leren. Wij moeten leren goed te doen, omdat we van
nature alleen maar kwaad kunnen doen. Daarom schenkt
de HEERE in het bijzonder de zondag als leerdag bij
uitstek. Als we op de dag van de Heere onderwijs krijgen,
dan moeten verdrukten, weduwen en wezen dat merken.
Leren we op de christelijke sabbat goed te doen? Of laat
u het vakkenpakket van Jesaja 1:17 liever over voor de
dominee, ouderlingen en diakenen? Dan verstaat u het ware
christendom niet. Dan is uw godsdienst niet meer dan een
inbeelding.
Als u de gadeloze ontferming van Gods genade in Christus
kennen mag, dan leert u Hem boven alles en uw naaste
als uzelf lief te hebben. Weduwen, wezen, vreemdelingen,
eenoudergezinnen, door echtscheiding verlaten mensen,
sociaal-maatschappelijk problematische gezinnen, en vele
andere armen en behoeftigen zijn er genoeg. Misschien kunt
u een pleegkind ontvangen? Mogelijk is er een gezin dat niet
meer naar de voedselbank hoeft te gaan als u uw harten en
dus uw voorraadkasten openstelt. Er is ook nog een eenzame
weduwnaar, die u zeker hartelijk zal ontvangen, maar u weet
het niet, want u hebt er nooit aan gedacht.
En die bittere mevrouw die verpietert, bent u daar al eens
langs geweest? We begrijpen wel waarom onze tekst begint
met: ‘Leert goed te doen.’ Dit zit niet in ons en toch maakt
de HEERE gewillig om naar armen en behoeftigen om te
zien. Zijn liefste werk.
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Verbinding tussen de
zondag en de andere dagen
van de week
A. Rijken-Ubak

Al generaties lang woont de familie Van Tuijl langs
de dijk van Gameren naar Zaltbommel. Tegenwoordig
bewonen Peter en Jobertine met hun zes opgroeiende
kinderen een gedeelte van de monumentale oude
boerderij. In het andere gedeelte wonen de ouders van
Peter. Jobertine is bereid om een aantal vragen van de
Vrouwenbond over de zondag te beantwoorden.

I

s er bij u en uw gezin een toeleven naar de zondag?
Het gebeurt wel dat er over gesproken
wordt, maar vaak worden we zo door
de alledaagse beslommeringen in beslag genomen, dat het toeleven dan
ook meest praktisch van aard is. Wel
wordt er bij het avondeten in het gebed
bij stilgestaan.
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W

at betekent de zondag voor
u? Is het voor u en uw gezin
een bijzondere dag?
Deze vraag zouden we onszelf wel mogen blijven stellen, omdat het uit onszelf
toch onmogelijk is in de rechte zin de
sabbatdag te onderhouden. Als we zien
op hetgeen we bij de doop beloofd
hebben en wat Gods Woord ons leert in
Deuteronomium 6:7 en Spreuken 22:6,
mogen en moeten we wel in het bijzonder op Gods dag de middelen waarne-

men, die de Heere kan en wil gebruiken
om een zondaar te bekeren. Hoewel dit
net zo goed geldt voor de andere dagen
van de week.

H

oe brengt u als gezin deze dag
door?
Na het dagelijks lezen van Gods Woord,
proberen we samen de Heere een zegen
te vragen op het te verkondigen woord.
Wanneer we dan met z’n allen naar de
kerk geweest zijn, proberen we direct

na de dienst, vooral door middel van
vragen, met de kinderen over de preek
te praten. Daarna gaan we met de kleinsten de zondagsschoolversjes overhoren,
waar ze ‘s middags naar toegaan. Met de
anderen proberen we een poosje apart
te zitten, om ze iets over de Bijbelse leer
te laten leren. Verder lezen we veel. Gelukkig is er een schat aan goede boeken
voor jong en oud.
’s Avonds voor de kerkdienst lezen we
voor het hele gezin een verhaal voor,
over en uit het leven van Gods volk. Na
de kerkgang zingen we Psalmen bij mijn
schoonouders, die in hetzelfde huis wonen. Wanneer de jongsten naar bed zijn,
lezen we met de oudste nog een preek.
Dit is vaak een oudvader of ook wel een
latere predikant.

H

aalt u doordeweeks weleens
iets uit de preek aan?
Ja regelmatig, meest indirect. Er zijn
vele zaken en situaties die aanleiding
kunnen geven om de kinderen onderwijs te geven. Dat kan over de Bijbelse
geloofsleer gaan of bijvoorbeeld over de
voorzienigheid Gods.
Naast de Bijbel kan dan ook een gehoorde preek of een gedeelte daaruit
nuttig zijn, om iets uit te leggen.

W

at raadt u, wat de zondag
betreft, ouders met opgroeiende en jongere kinderen aan?
Wat zien de kinderen bij ons? Is Gods
dag ons tot een lust of een last? Als we
de zondag als een heilige dag mogen
houden, zoals Gods Woord ons dat
leert, zullen de kinderen er mee opgroeien en er als vanzelf mee vertrouwd

raken. Aan de andere kant moeten wij
als ouders ons ook afvragen: 'Hoe is
ons leven doordeweeks?' Als we onder
biddend opzien in eenvoud naar Gods
Woord proberen te leven, zal het ook in
betrekking tot Gods dag te merken zijn.
Kinderen voelen snel genoeg als dit niet
overeenkomt. Dan is het ook vanzelfsprekend dat we zondags in onze gesprekken doordeweekse zaken mijden,
we binnenblijven (waar minder afleiding
is dan buiten), niet knutselen en alle digitale middelen uit hebben staan. Lezen
en voor de kleinsten een simpel spelletje of kleuren kan ook. Wij hebben hier
nooit problemen mee ervaren. De kinderen weten niet anders. Besef bovenal
dat het bij ons niet wordt gevonden. Het
zal een wonder zijn als het aardse al een
ogenblik uit ons hart en onze gedachten
is. Smeek daarom God of Hij ook hierin
ons en onze gezinnen wil gedenken.

De samenleving
dienen, niet alleen
door collecteren
Wat kunnen wij betekenen
voor onze naaste?
Ds. J. Joppe
Elk jaar wordt Marja benaderd door
het plaatselijke comité van stichting Ontmoeting om te helpen bij de
huis-aan-huiscollecte. Ondanks haar
drukke baan maakt ze daar graag tijd
voor vrij. De dak- en thuislozen in onze
samenleving moeten immers geholpen
worden. Ook gaat ze jaarlijks een wijk
door met een collectebus voor de ZOA.
Zo kunnen slachtoffers van rampen en
conflicten in de wereld geholpen worden. Goed werk, vindt Anna, juist als
bij die hulp ook Gods Woord opengaat.
Als er in de kerk voor zulke doelen
gecollecteerd wordt, geeft ze wat extra.
Dan heeft ze haar plicht als christen in
de samenleving weer gedaan.

Er is geld nodig om de nood in de samenleving dichtbij en ver weg te lenigen. Toch dienen we de samenleving
niet alleen door collecteren. We zijn geroepen om, naast delen van wat we uit
Gods hand ontvangen, er ook concreet
voor de ander te zijn. Als christenen
moeten we oog hebben voor de nood
heel dichtbij. Christus zag de verlamde
te Bethesda, die geen mens had. Kennen wij zulke mensen in de buurt waar
we wonen? Stap eens bij die eenzame
weduwe, weduwnaar of alleenstaande
binnen! En dat onkerkelijke gezin een
paar huizen verder, waar iedereen in de
straat over praat, maar niemand naar
binnengaat? Misschien kunnen wij iets
voor hen betekenen. Nodig de kinderen van dat gezin eens uit om te komen
eten. Dan kunnen ze na de maaltijd
ook Gods Woord horen. Is er bij ons de
bereidheid om die autistische jongen
op de hoek van de straat eens een mid-

dag met de auto mee te nemen of die
gehandicapte vrouw een fijne middag
te bezorgen? Welk gezin bij ons uit de
buurt gaat elke week naar de voedselbank? Hebben wij iets over voor hen
die het financieel moeilijk hebben?
Het zijn maar enkele voorbeelden hoe
we onze naaste kunnen dienen. Gods
Woord roept ons in Galaten 6:10 op
om goed te doen aan allen, maar meest
aan de huisgenoten des geloofs. Wanneer de Heere Jezus spreekt over het
oordeel in Mattheüs 25 gaat het onder
andere ook over de dienst der barmhartigheid: het eten geven van hongerigen,
het te drinken geven van dorstigen,
het herbergen van vreemdelingen,
het kleden van naakten, het bezoeken
van zieken en gevangenen. Al zouden
wij het zelfs maar aan één bewijzen,
zegt de Heere Jezus: ‘Zo hebt gij dat
Mij gedaan.’
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vacatures

COLLEGA’S GEZOCHT!
Van Kooten Tuin en Buiten Leven is een dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van
blokhutten, chalets, tuinhout, terrasoverkappingen, tuinkamers, tuinmeubelen, barbecues en andere
aanverwante artikelen. De onderneming is in 13 jaar tijd uitgegroeid tot marktleider in de Benelux.
Momenteel heeft de organisatie 6 verkoopvestigingen, meerdere webshops en 2 logistieke centra. In
de organisatie zijn ruim 70 mensen werkzaam.
De organisatie en het enthousiaste personeelsteam zijn voortdurend bezig om de mogelijkheden in
de markt maximaal te benutten en klanten optimaal te adviseren. Jaarlijks bedienen wij duizenden
tevreden klanten, die met veel plezier onze producten gebruiken.

VERKOOPADVISEURS
Wij zijn op zoek naar een verkoopadviseur. In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor de verkoop van onze producten. Je benadert en helpt klanten op
een professionele en klantvriendelijke wijze.
Je luistert naar wensen en creëert verkoopmogelijkheden, zowel in de showroom
als op locatie. Je adviseert, inspireert en begeleidt klanten, stelt offertes en verkoopovereenkomsten op en zorgt voor een perfecte afwerking hiervan. Je bent in staat om
met targets te werken, acquisitie te plegen en proactief mee te denken bij de verdere
ontwikkeling van de verkooporganisatie.

SERVICEMANAGER
Wij zijn op zoek naar een ervaren servicemanager die in staat is om de serviceafdeling
op hoog niveau te managen. Als servicemanager bewaak je niet alleen de kwaliteit en
kwantiteit van de service, maar draag je ook zorg voor een efficiënte verwerking van
de service. Je stuurt een team van 4 collega’s aan, geeft ook sturing aan het gehele
serviceproces en je loopt nooit weg voor problemen. Enerzijds vereist deze functie een
kritische houding en scherp inzicht, maar ook moet er slagvaardig worden opgetreden
om nieuwe oplossingen toe te passen. Je bent ook een peoplemanager die met alle
afdelingen contacten onderhoud en je genereert draagvlak om processen rondom
service te optimaliseren. De servicemanager functioneer je direct onder de directie en
vraagt HBO werk en denkniveau.

Functie eisen:
• Flexibel en besluitvaardig
• Klanten verrassen met inlevingsvermogen,
kennis en creativiteit hetgeen leidt tot
een passend advies en verkoopresultaat
• Passie voor commercie en klantrelatie
• Als verkoper senioriteit / vertrouwen uitstralen
• (Bouw)technische kennis en inzicht
• Enthousiasme, inzet en het nemen
van eigen initiatief

Functie eisen:
• Resultaatgericht met behoud
van goede relaties en een hoge
klanttevredenheid
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden
• Motiverend, enthousiastmerend en in staat
draagvlak te genereren
• Lost problemen definitief op en optimaliseert
processen
• Brengt structuur aan en laat een team efficiënt
functioneren
• HBO werk- en denkniveau

Wij bieden prima arbeidsvoorwaarden, doorgroeimogelijkheden binnen onze merken en vestigingen, doelgerichte opleidingen en een
prettige werksfeer in een professionele omgeving. Geïnteresseerden nodigen wij uit om vrijblijvend te solliciteren. Kom ook gerust eens
langs in één van onze winkels. Je kunt je sollicitatie + CV per post of per mail richten aan dhr. B. de Jong (vacature@blokhutvillage.nl).

BUITENVERBLIJVEN

TUINKAMERS

VERANDA’S

BLOKHUTTEN

Kijk op onze site voor nog veel meer topdeals: www.vankootentuinenbuitenleven.com
Begin maart 201
openen wij deze e 8
7 vestigi
J. van der Heijdenstraat 10
3281 NE Numansdorp
T: +31 (0)186-655990
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Autolei 315
2160 Wommelgem (BE)
T: +32 (0)335-52555

Florijnweg 12
Daalmeerstraat 19
De Zonnecel 19
A. van Leeuwenhoekstraat 14
6883 JP Velp
2131 HD Hoofddorp
3815 KN Amersfoort 3291 CR Strijen
T: +31 (0)26-3031249 T: +31 (0)252-745139 T: +31 (0)33-3030006 T: +31 (0)78-6745736
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5503 LL Veldhoven
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Het

ONTVANGEN WOORD

doorgeven
Ds. R.W. Mulder

In Johannes 4 lezen we over de Samaritaanse vrouw. Nadat ze
persoonlijk de boodschap van wet en Evangelie heeft gehoord
en in geloof heeft aanvaard, zien we haar direct naar haar
stadsgenoten gaan.
Wat ze zelf heeft ontdekt, gunt ze ook
aan anderen. Ze kan er niet van zwijgen
of beter gezegd: ze kan van Hem Die
ze heeft ontmoet, niet zwijgen. ‘Komt
ziet een Mens Die mij gezegd heeft
alles wat ik gedaan heb; is Deze niet
de Christus?’ (Joh. 4:29). Het is haar
diepste verlangen dat haar stadsgenoten
ook een ontmoeting met de Heere Jezus
zullen hebben en daarvoor spant ze zich
tot het uiterste in.
Vanuit deze geschiedenis komt de
vraag naar ons toe hoe dat bij ons is?
Waarom gaan we eigenlijk naar de kerk
en heeft dat alleen met onszelf of ook
met onze naaste te maken? Spreken
we op maandag en erna met collega’s,
klasgenoten, vrienden of familie over
hetgeen we op zondag hebben gehoord
in de kerk? Voor de Samaritaanse vrouw
is zwijgen ondenkbaar geworden. Het
is geen best teken als op de dagen
na de zondag amper of niets meer is
te merken van hetgeen op zondag is
gehoord. Het is immers de roeping van
elke christen om het woord niet alleen
voor zichzelf te ‘bewaren’, maar ook
door te geven aan anderen en wel in het
bijzonder aan mensen die er amper of
niets van weten.

ZE VERGEET
HAAR
WATERVAT,
OMDAT ZE
DOOR IETS
ANDERS
IN BESLAG
WORDT
GENOMEN.

Evangelisatiewerk is niet in de eerste
plaats de taak van een speciale
commissie of bestuur, maar van elk
van de gemeenteleden. Nu is het waar
dat het niet gemakkelijk is om op een
goede wijze iets aan de orde te stellen.
Dit vraagt meestal veel tact, wijsheid
en voorzichtigheid, want voor je het
weet gaat de deur figuurlijk gesproken
dicht. Het is bij het doorgeven van
het gehoorde Woord belangrijk om dit
vanuit een persoonlijke invalshoek te
doen. De Samaritaanse vrouw stelt
niet zichzelf centraal, maar het is wel
duidelijk wat de boodschap voor haar
persoonlijk betekent. De mensen in
Sichar hebben gemerkt hoe ‘vol’ deze
vrouw was van de Mens Die ze had
ontmoet. Hiermee is een belangrijk
kernpunt m.b.t. evangelisatie naar
voren gekomen. Hoe ‘voller’ van deze
Christus des te gemakkelijker gaat
het.
Dit punt mag voorafgaand aan en
op de zondag tot het gebed brengen:
Heere, giet mij geestelijk ‘vol’ met
Christus, opdat ik de dagen erna van
Hem niet zal kunnen zwijgen ten
opzichte van al mijn naasten?
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Zicht op de mannenbond

Leven van de hoop
Het geloof is een vaste grond der dingen, die men
hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.
K. van den Herik (secr.)

V

anuit het geloof levende pelgrims zijn gasten en vreemdelingen op deze aarde,
uitziende naar de stad die
fundamenten heeft, welker Kunstenaar
en Bouwmeester God is. Heimwee
doet hen over tegenspoed en kruis
heenzien, omdat er een levende hoop
is op het eeuwige leven met God en
een zaligheid, die geen oog heeft gezien
en geen oor heeft gehoord en in geen
hart is opgemerkt. Leven van de hoop
kenmerkt christenen, is een toetssteen
voor ieders leven en de stand van het
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kerkelijk leven. Petrus, wel genoemd
'de apostel van de hoop' vertolkt het
leven van de hoop.
Leven van de hoop is van levensbelang.
Daarom heeft het bestuur gemeend
hierover met elkaar te spreken op de
landelijke Toogdag op zaterdag 20
oktober 2018. Ds. N. den Ouden
(Sint-Maartensdijk) en ds. A. Vlietstra
(Harskamp) zijn bereid hierover een
referaat te houden.
Voor alles geldt D.V.

zaterdag 20 oktober 2018

Landelijke
Toogdag
Ds. N. den Ouden
(Sint-Maartensdijk)
en ds. A. Vlietstra
(Harskamp)

Van de
voorzitter

I

n het achter ons liggende jaar
werd, naast de gebruikelijke
Toogdag van onze Mannenbond, in samenwerking met de
HHJO voor de tweede keer ook
een dag, speciaal bedoeld voor
jonge mannen, georganiseerd. Dit
bleek in een behoefte te voorzien.
We hopen hier in de toekomst
mee door te gaan.
Om praktische redenen werd
door de commissie jeugdwerk
het voorstel gedaan om er, wat
deze dagen betreft, afstand van
te nemen en de verantwoording
en de uitwerking ervan terug te
geven aan het hoofdbestuur van
onze Mannenbond. In de laatste
vergadering is het voorstel van de
commissie jeugdwerk besproken
en overgenomen. Dit betekent dat
door ons momenteel voorbereidingen worden getroffen voor het
houden van een derde landelijke

In meerdere
gemeenten blijkt
de behoefte aan een
mannenvereniging,
die specifiek bedoeld
is voor jonge mannen.

jonge mannendag, D.V. ergens in
de vroege zomer 2018. Wat de onderwerpen betreft die besproken
zullen worden, zal gelet worden
op de vragen en de leefwereld van
deze leeftijdsgroep. Wanneer een
en ander beslag zal krijgen, wordt
u daar nader over geïnformeerd.
In meerdere gemeenten blijkt de
behoefte aan een mannenvereniging, die specifiek bedoeld is
voor jonge mannen. In de praktijk worden de bestaande mannenverenigingen hoofdzakelijk
bezocht door mannenbroeders
van middelbare en hogere leeftijd.
Dit is helaas voor veel jongeren
een belemmering en een te hoge
drempel om daadwerkelijk toe te
treden als lid. Het bestuur acht
het van groot belang om hiervoor
een oplossing te vinden, zodat ook
jonge mannen uit onze gemeenten
zich samen kunnen verdiepen in
het Woord des Heeren. Het zou
een goede zaak zijn om te zoeken
naar mogelijkheden om binnen
de gemeente, in overleg en nauwe
samenwerking met de plaatselijke
mannenvereniging, na te denken
over de oprichting van een jonge
mannenvereniging. Het bestuur
van de landelijke Mannenbond is
bereid om u daarin, waar nodig te
helpen.
Het lidmaatschap van de mannenvereniging kan voor ons persoonlijk geestelijk leven tot rijke zegen
zijn. En dat is ook wel te begrijpen als we bedenken waar we als
mannenbroeders samen mee bezig

mogen zijn, met niet minder dan,
al is het op een eenvoudige wijze,
het nader onderzoeken van Gods
Woord. En dat Woord heeft de
Heere gegeven tot onze zaligheid.
Wanneer we dat beseffen, zullen
we geen middel onbenut laten
om dat te bestuderen, zodat we
al meer en meer kennis krijgen
van God en goddelijke zaken.
Een vaste regelmaat is daarbij van
wezenlijk belang. Daar kan het
lidmaatschap van de vereniging
zeker toe bijdragen.
In de praktijk valt het niet mee
om thuis - waar ook in onze vrije
tijd het nodige op ons afkomt
- voor jezelf een avond af te
zonderen om het Woord van God
te bestuderen. En als het wordt
gedaan, bestaat het gevaar van
eenzijdigheid. Wat is het dan een
groot voorrecht om op gezette
tijden de verenigingsavonden te
bezoeken en samen met anderen
de Bijbel ter hand te nemen en
te bestuderen. Vraagt u het maar
aan de leden van de plaatselijke
vereniging hoe goed het is en hoe
je samen onder de leiding van
Gods Geest verrijkt mag worden
juist wel daar waar je met anderen, leden van de kerk, iets mag
ervaren van de gemeenschap der
heiligen.
Mede namens het bestuur van
onze landelijke Mannenbond van
harte Gods zegen in 2018!

J.C. den Toom v.d.m.
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Zicht opxxxxx
kerkelijk bureau

Zicht op …
commissie kerkorde
Ds. P.D. van den Boogaard, Ederveen, ambtelijk secretaris
ds. M. van Reenen, Oldebroek, lid

Bijna iedere maand komen op een doordeweekse
middag de leden van de commissie kerkorde naar het
kerkelijk bureau in Veenendaal. Verschillende leden van
de commissie ervaren dit als een uitstapje… Maar de
kerkorde - dat is toch geen boek dat je eens lekker bij het
haardvuur gaat lezen? Nee inderdaad, maar het gesprek
daarover is bepaald niet saai.

De leden van de commissie kerkorde in vergadering. Van links naar rechts: ds. J.L. Schreuders (voorzitter), ds. R.P. van
Rooijen (tweede voorzitter), ds. P.D. van den Boogaard (ambtelijk secretaris), mr. L.G.I. Barth, mr. drs. Th.F. Roest en
ds. M. van Reenen. Tevens maakt ds. A. Vlietstra deel uit van de commissie.

De commissie bestaat uit zes
stemhebbende leden, te weten vier
predikanten en twee juristen. Het werk
wordt ondersteund door de ‘ambtelijk
secretaris’, die enkele dagdelen is
10

vrijgesteld voor kerkordelijk werk en
adviserend lid is. Iedere vergadering
begint met een overdenking door de
voorzitter. De agenda laat vervolgens
voor de eerste helft van de vergadering

vaak allerhande vragen zien, over
de betekenis en toepassing van
de kerkorde. Deze vragen komen
overal vandaan: de synode, classes,
kerkenraden, predikanten en ook

gemeenteleden. Wie in de commissie
kerkorde zit, houdt er van om over
zulke vragen na te denken.
Allerlei interpretaties worden
besproken en soms gaat het er stevig
aan toe, maar steeds weer komt de
commissie tot een breed gedragen
advies. De tweede helft van de
vergadering wordt bepaald door de
hoofdtaak van de commissie kerkorde,
de revisie van de kerkorde.
De kerkorde zoals die van kracht is in
de Hersteld Hervormde Kerk (HHK),
is de zogenaamde Hervormde Kerkorde
van 1951. Op organisatorisch vlak
zijn de verschillen tussen de oude
Nederlandse Hervormde Kerk (NHK)
en de HHK echter groot.
•

•

NHK: ca. 2.000.000 leden, 1750
(wijk)gemeenten, 75 classes, 10
provinciale kerkvergaderingen en
1500 dienstdoende predikanten.
HHK: ca. 60.000 leden, 118 (wijk)
gemeenten, 6 classes en ruim 60
dienstdoende predikanten.

Een kleinere kerk vraagt om andere regelingen en veel oude functies bestaan
niet meer. De HHK kent geen provinciale kerkvergaderingen meer. In de
kerkorde kwam het woord ‘provinciaal’
409 keer voor. Op al die plaatsen moet
de kerkorde dus worden aangepast.
Een aanpassing staat echter nooit op
zichzelf. Revisie van de kerkorde betekent dan ook: goed lezen, zicht hebben
op de grotere verbanden en letten op
punten en komma’s.
Hoe ziet de kerkorde er eigenlijk uit?
Ze bestaat uit drie onderdelen. Als
eerste zijn er de dertig Romeinse artikelen (genoemd naar de nummering
in romeinse cijfers). Deze vormen de
‘grondwet’ van de kerk, met principiële
bepalingen zoals over de binding aan de
belijdenisgeschriften. Daarnaast zijn er
twintig ordinanties die een uitwerking
vormen van de Romeinse artikelen. Zo
is er bijvoorbeeld een ordinantie voor
de verkiezing van ambtsdragers, de
opleiding en toelating van predikanten,
voor het huwelijk, enzovoort. Tevens

zijn er nog zogenaamde Generale Regelingen, hierin is zeer gedetailleerd
voor één of enkele onderde(e)l(en) uit
de kerkorde een regeling opgesteld. De
ordinanties zijn van direct belang voor
de dagelijkse praktijk van het kerkelijk
leven. De generale synode heeft er dan
ook de voorkeur aan gegeven om die
allereerst te wijzigen.
Hiervoor is een uitgebreide procedure (die ongeveer 2 jaar duurt):
1. De commissie kerkorde maakt
een wijzigingsvoorstel.
2. De generale synode bespreekt
dit voorstel en stelt het (voorlopig) vast (eerste lezing).
3. Het in eerste lezing vastgestelde voorstel wordt in alle kerkenraden en classes besproken
(consideraties).
4. De consideraties worden besproken in de commissie kerkorde en zij maakt een definitief wijzigingsvoorstel.
5. De generale synode bespreekt
dit wijzigingsvoorstel en stelt
het definitief vast (tweede lezing).
Hierna hebben de wijzigingen kracht
van wet. Dit geldt inmiddels voor 17
ordinanties. Eén ordinantie is in eerste
lezing vastgesteld, terwijl twee ordinanties het gehele wijzigingsproces nog
moeten doorlopen. Zorgvuldigheid en
snelheid zijn lastige concurrenten
Tot slot, is de kerkorde van belang?

Daar kunnen we kort over zijn: ja.
Denkt u daarbij aan wat Paulus schrijft
aan de gemeente van Korinthe: ‘Want
God is geen God van verwarring, maar
van vrede, gelijk in al de gemeenten der
heiligen’ (1 Kor. 14:33). De orde is een
middel om de vrede te bewaren, wat
dient tot eer van God. De kerkordelijke
regels zijn geen doel in zichzelf, maar
dienen tot bewaring en versterking van
de vrede in de kerk. Aan dat doel wil de
commissie kerkorde dienstbaar zijn.

Ter informatie:
De kerkorde is in zijn geheel te
raadplegen via de website van de kerk:
http://www.hersteldhervormdekerk.nl/
hhk/kerkorde. Hier vindt u de originele
tekst van de HKO, én de actuele tekst,
en bovendien diverse handleidingen
en voorbeelddocumenten. Mocht u
vragen hebben, advies willen ontvangen
of voorlichting willen krijgen op het
gebied van de kerkorde, dan is de
commissie kerkorde u graag van dienst.

Kwartaalkalender ZODK februari 2018
4 maart
24 maart

Voorjaarszendingscollecte
Landelijke ontmoetingsdag werkgroep militairen
Meer informatie: www.hhk.nl/militairen

1 en 2 april
7 april

Collecte opleiding predikanten
Kerkvoogdijbijeenkomst
Meer informatie: www.hhk.nl

15 april

Collecte evangelisatiewerk

Voor alle data geldt: Deo volente
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Zicht op de vrouwenbond

Noord-Amerika
A. Rijken-Ubak

Plymouth: Eerste Thanksgiving Day (Jeannie Brownscombe, 1914)

De geschiedenis van de Pilgrim Fathers begint met de rooms-katholieke
koning Hendrik VIII van Engeland. Hij krijgt geen zoon en dus geen
mannelijke erfgenaam en wil daarom van zijn eerste vrouw Catharina
van Aragon scheiden en een nieuw huwelijk aangaan. De paus weigert
toestemming te geven. Daarom sticht Hendrik in 1534 de Anglicaanse
kerk, waar hijzelf het hoofd van wordt. Dat geeft hem de mogelijkheid
om een nieuw huwelijk aan te gaan. Deze Anglicaanse kerk houdt echter
rooms-katholieke elementen. Daar zijn de Puriteinen het niet mee eens.

O

nder de regering van koning
Jacobus I (1603-1625)
worden de Puriteinen zwaar
vervolgd. In 1608 vlucht
een aantal van hen vanuit het dorpje
Scrooby naar Nederland. Ze verblijven
er een aantal jaren. Uiteindelijk besluit
een deel van hen om naar de ‘Nieuwe
Wereld’ te gaan. In Delfshaven, vlakbij
de zgn. Pelgrimvaarderskerk, schepen
ze zich op 1 augustus 1620 in. Vervolgens varen ze met de Speedwell naar
het Engelse Southampton. Daar voegen
geloofsgenoten zich bij hen.
Op 16 september 1620 vertrekken deze
Pelgrims en de ‘Strangers’ die hun geld
in de visvangst willen verdienen, met het
schip de Mayflower om de gevaarlijke
overtocht te maken. Het reisdoel is de
Engelse kolonie Virginia maar ze drijven
af en bereiken na 65 dagen Cape Cod

12

Bay. Daar vallen de Pelgrims niet onder
Engels bestuur. Ze zijn nog aan boord
als ze de zgn.’Mayflower-overeenkomst’
tekenen, waarin de regels voor het bestuur van het nieuwe land staan. Deze
wordt wel gezien als de eerste grondwet

De Mayflower in Plymouth (William Halsall)

van de Verenigde Staten. Vandaar dat
deze Pelgrims als medegrondleggers van
het huidige Amerika worden beschouwd.
Veel inwoners van de VS, waaronder
een aantal Amerikaanse presidenten,
zijn trots op een voorouder die met de

Van de
redactie
A. Rijken-Ubak

D

eze keer hebben we, naast de
gebruikelijke rubrieken, een
bijdrage over Noord-Amerika. Deze
bijdrage is naar aanleiding van een
reis geschreven.

Toronto (Canada) vanuit de lucht gezien en bijzondere modellen vrachtauto's in Michigan

Mayflower naar Amerika gekomen is.
Van Cape Cod Bay vertrekken ze naar
Plymouth, Massachusetts waar ze in
december 1620 aankomen. Ze vallen
op hun knieën om ‘de God des hemels te
danken, Die hen over de geweldige en razende oceaan bewaard heeft en hen verlost
heeft van alle gevaren en ellenden.’
De aankomst is later dan gepland en
daarom zijn de Pelgrims onvoorbereid
op de winter in Noord-Amerika. Door
uitputting, honger en ziekten sterft de
helft van de kolonisten, waaronder ook
hun leider John Carver. In het voorjaar
verandert de situatie. Opperhoofd Massasoit van een naburige Indianenstam
helpt de Pelgrims. Ook de Indiaan
Squanto (hij is waarschijnlijk vroeger
met een ontdekkingsreiziger in Engeland geweest) helpt de Pelgrims als tolk
met andere vijandige Indianenstammen

en met het planten van maïs. De Pelgrims kunnen zo overleven. Squanto
sterft een jaar later aan een ziekte. In
november 1621 houden ze - samen met
de Indianen - een dankdienst voor de
eerste oogst in het nieuwe vaderland.
De Pelgrims hebben wilde kalkoenen bij
zich en de 90 Indianen met hun hoofdman vijf herten. Deze dankdienst is in
Amerika uitgegroeid tot de jaarlijkse
Thanksgiving Day. Ook tegenwoordig
eten de Amerikanen graag kalkoen op

Als we de naam Amerika horen, dan
denken we aan 1492 toen Columbus,
Amerika 'ontdekte', maar ook aan de
oorspronkelijke bewoners. De Europeanen denken dat ze in Indië zijn,
vandaar de naam Indianen. Deze worden vaak met geweld verdreven.
Aan de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsoorlog van 17751783 waarin de Engelse kolonisten
winnen en hoe deze kolonies tenslotte
de Verenigde Staten van Amerika
vormen met George Washington als
eerste president.
De gedachten gaan ook naar de
Pilgrim Fathers die vervolgd worden
om hun geloof. Ze vluchten eerst
naar Holland en uiteindelijk zoeken
ze met het schip de Mayflower hun
toevlucht in de vrije Nieuwe Wereld.
Aan ds. Van Raalte die in 1847 met
een aantal volgelingen naar Amerika
trekt om daar in vrijheid het geloof te
belijden en aan de Amish.
En aan de Amerikaanse Burgeroorlog
van 1861-1865 waarin de noordelijke
staten met de zuidelijke staten in oorlog zijn. In deze oorlog speelt onder
andere de slavernij een rol.
Tot slot aan onze bevrijders in 19441945 en de emigratiegolf na de oorlog.
Maar ook aan de tijd daarna, toen
Amerika meer en meer een wereldmacht werd en dat is het in onze tijd
nog steeds. Bovendien is het veelvuldig in het nieuws.
Alle data: Deo volente

Michigan, Amerika en Grand Rapids
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vacatures

“Als medewerker van Bethanie

heb je oprechte aandacht voor
onze ouderen. Zij worden door
jou gekend en ontvangen de zorg
die aansluit bij hun wensen

”

Voor alle vacatures geldt m/v

Ben je op zoek naar een leuke en uitdagende (bij)baan op onze
prachtige locaties in Ede en Wekerom? Kom dan onze teams
versterken:
Wij zoeken

• Verpleegkundigen en Verzorgenden
(ook HBO-V studenten)
Voor de zomervakantie zoeken wij vakantiekrachten

• Zorg somatiek, thuiszorg en kleinschalig
wonen (gediplomeerd minimaal niveau 3, ook HBO-V
studenten)

• Dagbesteding (gediplomeerd minimaal niveau 3,
SAW/SPW/MZ)

• Huishouding en horeca (minimaal 16 jaar)
Reageer snel en kijk voor meer informatie over deze vacatures op
www.bethanie.nl (klik op personeel/vacatures).
Platteelhof 3, 6711 JK Ede
Telefoon (0318) 68 99 99
E-mail personeelszaken@bethanie.nl
Internet www.bethanie.nl

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

ZENDING HERSTELD
HERVORMDE KERK

Alblasserdam

T. 078 69 18 754

teovanhorssen.nl

COLLEGA’S GEZOCHT: (AANKOMEND) HOVENIER

Samen zorgen
we ervoor!

Lesgeven op

Wij zoeken:
Staalmonteurs
Beplatingsmonteurs
Constructiebankwerkers
Lassers
0342 - 444 440
vacature@kombijbrink.nl
www.kombijbrink.nl
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het zendingsveld
in Suriname?
De ZHHK zoekt een
onderwijsvrijwillig(st)er!
(leeftijd kinderen: 4-9 jaar)

Verzorgenden IG
Verpleegkundigen
Wijkverpleegkundigen

Sta jij voor liefdevolle verpleging en verzorging?
Dan bieden wij jou een nieuwe uitdaging.

Meer informatie:
www.zhhk.nl

j
Word ji e
w
u
e
i
n
onze
?
collega

Meer weten? Bel 0342 - 40 54 65 of kijk
op onze website: www.rstzorg.nl/vacatures

Grand Rapids, Michigan:

Grand Rapids: First Netherlands Reformed Congregation

Grand Rapids ligt aan de rivier de
Grand, die hier kleine stroomversnellingen (‘rapids’) heeft. Daar staat ook
de kerk van de First Netherlands Reformed Congregation (NRC). Tijdens
de Tweede Wereldoorlog heeft de
Netherlands Reformed Congregation
(NRC) één gemeente in Amerika. Begin jaren vijftig emigreren veel Nederlanders naar de V.S. en Canada. Met
name boerenzoons gaan naar Canada
om daar een bedrijf te beginnen. De
NRC telt tegenwoordig 28 gemeenten, waarvan de meeste door Nederlandse immigranten zijn gesticht.

Grand Rapids: Plymouth
Christian High School

deze dag evenals de Pelgrims van weleer. De Indianen van nu zien het echter
als het begin van een treurig proces
waarin zij hun land kwijtraakten en hun
populatie sterk werd verminderd. Zij
hebben op Thanksgiving Day in Plymouth een nationale rouwdag...

De Plymouth Christian High School
is een middelbare school met 208 studenten in Grand Rapids. Aan de muur
hangt de spreuk: ‘As God enables - growing in knowledge, striving for wisdom,
learning to serve - for His glory.’: ‘Als
God het mogelijk maakt – groeien in
kennis, naar wijsheid streven, leren om
te dienen - tot Zijn eer.’ Het zet gelijk
de toon. De ouders moeten alle kosten zelf betalen. De overheid betaalt
vrijwel niets. De leerlingen hebben 5
à 6 ‘snowdays’ per jaar (1 meter hoge
sneeuw) en lange zomervakanties. De
leerlingen worden vervoerd met grote
gele schoolbussen.
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advertentie

voor betaalbare kwaliteit!
ALTIJD 10 - 30% KORTING OP ONZE GEHELE COLLECTIE!

Profiteer van ons “alles onder één dak” principe! Bij ons vindt u een eigen stoffeerderij,
meubelmakerij, Deco Shop en deskundige woonadviseurs. Kom langs in onze showroom van 6000 m²!
LIKE US OP

/VOORBROODMEUBELEN EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS!
Dorpsstraat 119
2761 AN Zevenhuizen

T (0180) 63 11 11
F (0180) 63 30 24

GRATIS PARKEREN

E info@voorbrood.nl
www.voorbrood.nl

Geopend van 9.00 - 18.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

EXCLUSIEVE KEUKENS
AANTREKKELIJK GEPRIJSD

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 KEUKENSPECIALIST
VAN
MIDDENNEDERLAND

Bellstraat 23 • 3771 AH Barneveld • T: 0342-219048 • www.acekeukens.nl
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Ds. A.C. van Raalte (1811-1876), huisje Settler, 1867: zegel stad Holland en Holland nu

Holland, Michigan
In Amerika ligt ook het plaatsje Holland.
De stichter en eerste predikant van deze
Hollandse kolonie is ds. A.C. van Raalte
(1811-1876) uit Ommen. Verschillende
leden van de Nederlandse Hervormde
Kerk voelen zich in het begin van de
negentiende eeuw niet thuis in hun
kerk. Zo ontstaat in 1834 de Afscheiding. Koning Willem I treedt hard op
tegen deze Afgescheidenen. Zijn zoon
en opvolger Koning Willem II doet het
niet veel beter. Door deze kerkelijke
vervolgingen en de slechte economische omstandigheden emigreren veel
Afgescheidenen naar Amerika. Ds. Van
Raalte is mede-eigenaar van een steenfabriek in Ommen. Toch vertrekt hij in
september 1846 met zijn vrouw en vijf
kinderen en een grote groep mensen
uit Ommen naar de wildernis van de
staat Michigan in Noord-Amerika. Ze
ploeteren door onbegaanbare stukken
land met 30 meter hoge bomen. Alles
is even woest en ‘alleen geschikt voor
het sluw gedierte des wouds’. Op een
gegeven moment valt ds. Van Raalte
op zijn knieën en bidt of op die plaats
de stad Holland mag komen: ‘De plaats
waar men God vrij en onbelemmerd kan
dienen’. Hij kan het grote stuk bosgrond
kopen en sticht in 1847 de nederzetting
‘Holland’. Een boomstomp wordt als
tafel gebruikt, bladeren en takken voor
een bed en een meelton als wieg. Als

de sneeuw in Michigan smelt zijn de
wegen en bossen onbegaanbaar. Door
natheid en ontberingen komen er ziekten: malaria, roodvonk, tyfus en pokken.
De eerste ‘Settlers’ ploeteren wat af. Ds.
Van Raalte houdt een bidstond met als
tekst: ‘Zie, de Rechter staat voor de deur.’
Hij roept bewogen uit: ‘O God, moeten
wij dan allen sterven?’ Uiteindelijk veranderen oerwouden en moerassen in
een vruchtbare landbouwstreek. Een
grote stroom immigranten volgt. Na
Holland komen de dorpen: Graafschap,
Groningen, Vriesland, Drenthe, Overisel, enzovoort. In 1867 krijgt Holland
stadsrechten. Twintig jaar later, op de
bijeenkomst ter gelegenheid van het
veertigjarig bestaan zingen ze: ‘God
baande, door de woeste baren en brede
stromen, ons een pad...’ Tegenwoordig
heeft de plaats 35.000 inwoners.
In het plaatsje Holland is een grote
open begraafplaats. Hier is het graf van
ds. Van Raalte. Op zijn steen staan de
volgende woorden: ‘9 februari 1847
Albertus Christiaan van Raalte spreekt
vandaag net zo tot ons als hij in 1847 tot
zijn volgelingen deed, op de 25e herdenkingsdag van de oprichtingsvergadering
van onze Hollandse Gemeenschap:
Geliefden, die ons in dit erfgoed volgen.
We geven het aan u met vreugde over.
Maar vergeet niet dat we het van God
ontvangen als een oefenschool voor
de eeuwigheid – een werkplaats voor
Gods Koninkrijk. Het zal in uw handen

voorspoedig zijn, mits God en Zijn Koninkrijk uw kostbare deel in het leven
blijven.’ Ook de contouren van de eerste
houten kerk die ds. Van Raalte in 1847
gesticht heeft, zijn door middel van
paaltjes op de begraafplaats aangegeven.
De afmeting is ongeveer 10,5 x 18 meter. De kerk bestaat destijds uit immigranten van de afscheiding van de Hervormde Kerk. De kerk is zonder banden
met een denominatie tot zij zich in 1850
verbindt met de Reformed Church in
America, die al in de zeventiende eeuw
door Nederlandse emigranten is gesticht.
Door de jaren heen proberen ook de leden en die van de dochtergemeenten de
idealen te vervullen die de stichters ook

Holland: de eerste kerk op de begraafplaats.
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Holland: de nieuwe ‘Pilarenkerk’.

Grand Rapids: Frederik Meijer Tuinen en Holland: Russ' restaurant

gedreven hebben om een nieuw thuis,
vrijheid van godsdienst, zuiverheid van
de leer en een Christelijke opvoeding
voor hun kinderen in huis, school en
kerk, in Amerika te zoeken.
In de stad staat de opvolger van de kerk
op de begraafplaats: de op 25 juni 1856
in gebruik genomen ‘Pilarenkerk’. Deze
kerk is gebouwd onder leiding van ds.
Van Raalte. Jacobus Schrader ontwierp
het gebouw in Griekse retrostijl en
gebruikte daarvoor met de hand gehouwen binnenlands eikenhout voor de
dorpels en dwarsbalken. De koperen
haan op de toren verwijst naar Petrus’
18

ontkenning en trots, zoals we dat ook
op onze kerken zien. De Pilarenkerk is
de oudste stadskerk en een van de weinige gebouwen in Holland, die de verwoestende brand van 1871 overleefd
heeft. In de kelder is een permanente
tentoonstelling over het leven van ds.
Van Raalte en zijn eerste kerk! Hier is
de eerste kanselbijbel die ds. Van Raalte en zijn opvolgers gebruikt hebben
te zien. De preken zijn tot 1911 in het
Nederlands. Daarna preekt ds. Tuuk
in het Engels. De klepel van de ‘begrafenisklok’ ligt er ook. De klok vertelde
door middel van het aantal slagen de

leeftijd van diegene die men naar de
begraafplaats draagt… Een associatie
met het bekende gedicht van John
Donne: ‘For whom the bell tolls’ (‘Voor
wie de klok luidt’). In 1882 is er een
kerkscheuring. De overgrote meerderheid krijgt het gebouw en de minderheid sticht de First Reformed Church.
Vanaf december 1884 is de Pilarenkerk
een Christian Reformed Church.
De eigenaren van het Russ’ Restaurant
zijn van Hollandse afkomst. Er staat dan
ook een miniatuur Hollandse molen
buiten! Ook hangt er een groot schilderij met Hollandse bollenvelden aan de
muur. Veel jongelui met een reformatorische achtergrond werken hier omdat
het restaurant, als een van de weinige,
op zondag gesloten is. En wat je in Nederland niet zult zien, zie je in Amerika
wel. Met grote letters staat er een Bijbeltekst op de muur geschreven: ‘Looft
den Heere want Hij is goed, want Zijn
goedertierenheid is tot in eeuwigheid…
1 Kronieken 16:34’.

Grand Rapids, Michigan
Je vindt in Grand Rapids ook de lokaal
bekende Frederik Meijer Tuinen. Op
een mooi stenen bord staat een verklaring: Als we kijken naar deze mooie
tuinen zien we de invloed van God en
denken we aan Romeinen 1:20: ‘Want
Zijn onzienlijke dingen worden van de
schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij
niet te verontschuldigen zouden zijn.’

Geschiedenis Mennonieten
De staten Pennsylvania en Indiana zijn
het mooie gebied van de Mennonieten
en de Amish. De bekende reformator
Huldrych Zwingli schaft in de begintijd van de Reformatie in Zürich veel
rooms-katholieke gebruiken af, onder
andere ook de kinderdoop. Daar is de
Stadsraad op tegen, want een gedoopt
kind wordt ook gelijk ingeschreven
in het Stadsregister. In 1525 herziet
Zwingli zijn standpunt en wordt de
kinderdoop weer in ere hersteld. Zijn
leerlingen zijn het echter niet met
Zwingli eens: ze willen leven volgens de
regels van de Bergrede en wijzen bemoeienis van de overheid af. Ze willen
zich ‘afscheiden van de goddelozen in
de stad en een zuivere kerk vormen met
louter heilige kinderen van God die door
de Geest van God worden geregeerd.’ Ze
erkennen niet de doop die ze als baby
ondergaan, want een baby heeft geen
geloof. Ze worden Anabaptisten (Wederdopers) genoemd, want ze staan op het
st andpunt: eerst belijdenis van je geloof
doen en dan (her)dopen. Op die manier
zijn ze een bedreiging voor de gevestigde
kerk. De Wederdopers worden vervolgd
omdat ze een vrije kerk willen. Ook onderling zijn er verschillen. In 1534-1536
vindt er een gewelddadige opstand van
een groep Nederlandse Wederdopers
plaats in Münster. Dat ontgoochelt velen. De Friese priester Menno Simons
(1496-1561) sluit zich in 1536 bij de
Anabaptisten aan. Hij helpt de oorspronkelijke traditie van de vreedzame

Wederdopers te herstellen en te handhaven. Rond het midden van de eeuw
worden de Nederlandse Anabaptisten
'Mennonieten' genoemd.
Op grond van Gods Woord staan wij als
kerk voor de kinderdoop. Wij belijden
dat de Doop in de plaats van de Besnijdenis gekomen is. Het is ‹een heilige
ordening Gods, tot Zijn eer, tot onze
troost, en tot stichting van de gemeente›. Het Doopformulier zegt ervan: ...
‹en hoewel onze kinderen deze dingen
niet verstaan, zo mag men ze nochtans
daarom van den Doop niet uitsluiten,
aangezien zij ook zonder hun weten der
verdoemenis in Adam deelachtig zijn,
en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden; gelijk God
spreekt tot Abraham, den vader aller
gelovigen, en overzulks mede tot ons en
onze kinderen, zeggende (Gen.17:7):
Ik zal Mijn verbond oprichten tussen
Mij en tussen u en tussen uw zaad na
u in hun geslachten, tot een eeuwig
verbond, om u te zijn tot een God en
uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus,
Hand. 2:39, met deze woorden: Want
u komt de belofte toe, en uw kinderen,
en allen die daar verre zijn, zovelen als
er de Heere onze God toe roepen zal.
Daarom heeft God voormaals bevolen
hen te besnijden, hetwelk een zegel
des verbonds en der gerechtigheid des
geloofs was; gelijk ook Christus hen
omhelsd, de handen opgelegd en gezegend heeft (Mark. 10:16).’

17e eeuws zeilschip

William Penn (1644-1718)
In 1681 draagt koning Karel II van
Engeland, een groot gebied ten westen
en zuiden van New Jersey over aan
de leider van de Quakers, William
Penn, ter aflossing van een schuld aan
Penns vader. William Penn nodigt de
Mennonieten uit om in Pennsylvania
te komen wonen. De bossen van Penn
zullen een vredig koninkrijk zijn waar:
‘De wolf met het lam zal verkeren, en de
luipaard bij den geitenbok nederliggen;
en het kalf en de jonge leeuw en het
mestvee tezamen...’ (Jes.11:6).
In 1683 gaan de eerste Mennonieten
naar de ‘Nieuwe Wereld’. Het is een
lange reis met slechte leefomstandigheden en veel jonge kinderen overleven
de reis niet. Daar wordt, voordat de reis
begint, ook voor gewaarschuwd:
Krappe verblijven

De reis van Amsterdam naar Amerika duurt, afhankelijk van het weer,
12 tot 20 weken. U zult de hele reis
van elleboog tot elleboog verblijven
met medereizigers.
Schaars water

Vergeet baden en wassen – er is nauwelijks genoeg drinkwater. Dat water
is zo donker en vol wormen dat u,
zelfs als u dorst hebt, het niet zonder
afkeer door kunt slikken.
Dikke rook

1681: Koning Karel II draagt groot gebied aan William Penn over (Jean Leon Gerome Ferris)

Uw voedsel moet op een open vuur worden voorbereid. Het vuur brandt dag en
nacht, daardoor vult de kajuit zich met
rook, terwijl intussen gezinnen op hun
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Dood voor velen

Meer dan de helft van de kinderen zal
sterven. Aan het einde van de reis zullen er maar enkelen onder de zes jaar
meer leven.
Weinig bezittingen

Slechte voeding veroorzaakt ziekte

Als u de Nieuwe Wereld bereikt, moet u
het leven beginnen met alleen die bezittingen die u in een krat kunt inpakken
of onder een stapelbed kunt opbergen.

Wanneer het voedsel bijna op is, dan
heeft een dode rat een hoge prijs.
De krappe verblijven en het beschimmelde voedsel brengen ziekten met
zich mee zoals: scheurbuik, dysenterie,
tyfus en pokken. U kunt besmetting
niet vermijden omdat zware stormen er
voor zorgen dat zieken en gezonden over
elkaar heen rollen.

Tot slot wordt de opmerking gemaakt:
‘Gezien dergelijke omstandigheden is uw
beslissing om naar Amerika te vertrekken
een teken van grote dwaasheid of van
groot geloof.‘
Ondanks al die bezwaren gaan er velen
naar Amerika. Ze hangen in de kajuit
teksten op als: ‘Van Rotterdam naar Fi-

beurt wachten om te koken.

ladelfia', ‘Unterwegs nach Amerika' en
'Gott Sei mit Uns!'.
Een groot aantal van hen gaat naar
Pennsylvania. Vele jaren leven Quakers,
Mennonieten en andere immigranten
(later ook Amish) daar in harmonie met
elkaar en met de Indianen.
In 1693 is er opnieuw een afscheiding.
Een groep vindt de Mennonieten niet
radicaal genoeg. Ze worden Amish
genoemd, naar hun leider de Zwitser
Jacob Ammann. En ook zij worden vervolgd en ook zij reizen naar Amerika...
wordt vervolgd

Dauwdruppeltjes
A. C. van Ark-van de Steeg
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In Matthéüs 16 vraagt de Heere Jezus
aan Zijn discipelen: ‘Wie zeggen de
mensen dat Ik ben?’
Dan worden er verschillende antwoorden gegeven. ‘Maar gij, wie zegt gij
dat Ik ben?’
Toen mocht Petrus belijden: ‘Gij zijt de
Christus, de Zoon des levenden Gods.’
En Jezus antwoordende en zei tot
hem: ‘Zalig zijt gij, Simon Bar-Jona;
want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de
hemelen is.’

die Gods zijn, maar die der mensen zijn.’
Wat een verschil met het voorgaande
wat de Heere Jezus in vers 17 zegt. In
Matthéüs 4 lezen we bij de verzoeking
in de woestijn, dat de Heere Jezus
tegen de satan zegt: ‘Ga weg, satan...’.
Eigenlijk zegt de Heere hier: Ik wil je
nooit meer zien. Maar in de bestraffing
van Petrus staat er nog iets bij: ‘Ga weg
achter Mij...’. Want ‘Zo indien iemand
achter Mij wil komen, die verloochene
zichzelven, en neme zijn kruis op en
volge Mij.’

Van toen aan begon de Heere Jezus aan
te kondigen dat Hij moest gaan lijden
en sterven, en ten derde dage opgewekt
worden. En Petrus Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: ‘Heere, zijt U genadig;
dit zal u geenszins geschieden.’ Zijn
liefde tot zijn Meester deed hem zo
spreken, maar dit was een verzoeking
van satan voor de Heere Jezus. Daarom
gaat Hij hem bestraffen zeggende: ‘Ga
weg achter Mij, satanas, gij zijt Mij een
aanstoot; want gij verzint niet de dingen

Petrus begreep hier nog niet ten volle
dat de Christus ook voor zijn zonden
moest gaan lijden, dat geloof had hij
toen nog niet in beoefening. Daarvoor
bestraft de Heere Jezus hem ernstiglijk. Maar daar zit deze troost in dat
er staat: ga weg achter mij, en niet ga
weg. Als je achter Mij bent, bescherm
Ik je. Nu loop je Mij voor de voeten,
en stoot Ik me aan je. Als je achter
Mij volgt, loop je in de luwte van Mij,
als grote Borg en Zaligmaker Die deze
gang van lijden moest gaan, om aan

het recht van God te voldoen. Dan
bescherm ik je tegen de aanvallen van
de vorst der duisternis. Hij hing aan
het kruis om de zonden van Zijn volk
op Zich te nemen, ook van Petrus, om
die grote kloof die er is tussen God en
mensen te dichten. Door het storten
van Zijn bloed voor mensen zoals wij
zijn, zwart van de zonde, wast, reinigt
Hij, en maakt ze witter ‘dan sneeuw die
vers op ‘t aardrijk nederviel.’
Dat is het grote heilsfeit van Goede
Vrijdag en Pasen.
Heeft u dit bloed al nodig gekregen,
om verlost van zonden en schuld Hem
straks te mogen aanschouwen, verzadigd met Zijn Goddelijk beeld?
Kopij voor het volgende blad kunt u
voor 26 maart 2018 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

Van de bestuurstafel

Agenda

N. Schalkoort-Zijderveld

1 maart
‘s Grevelduin-Capelle:
Spreker:

Regioavond Zuid-Oost
ds. J.W. Baan

22 maart
Ouddorp:
Spreker:
Onderwerp:

Regioavond Zuid-West
ds. B.D. Bouman
Levensheiliging

10 april
Elspeet:
Spreker:

Voorjaarsbijeenkomst Noord-Veluwe
ds. J.A. Kloosterman

17 april
Lunteren:

Huishoudelijke Vergadering

19 april
Elst:
Spreker:
Onderwerp:

Regioavond Midden
ds. P.D. van den Boogaard
Het verbond

25 april
Ridderkerk:
Spreker:
Onderwerp:

Regioavond West
ds. J. van Meggelen
Eva, moeder aller levenden (Genesis 3)

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende
fotokaarten te koop!

Mededeling

Bijbelstudieboekjes
seizoen 2018-2019
Ons nieuwe Bijbelstudieboekje voor het komende seizoen 2018-2019 gaat
over het leven van Mozes. Het is geschreven door verschillende (emeritus)
predikanten, op alfabetische volgorde, uit de Hersteld Hervormde Kerk.
Alle boekjes uit voorgaande jaren zijn uitverkocht,
behalve het boekje over Esther.
U kunt het boekje bestellen bij:
a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 561287
De prijs is € 4,-- (excl. verzendkosten).

O

p de Bondsdag is ons
nieuw project voor het ‘Seminarie van de HHK’ gestart. De
opleiding van onze predikanten.
Het loopt gelukkig goed, regelmatig komt er bij onze penningmeesteresse geld binnen.

I

n het voorjaar verschijnt er
ook weer een nieuw Bijbelstudieboekje, dit keer over het leven
van Mozes, de middelaar van het
oude verbond.

D

e Huishoudelijke Vergadering vindt plaats op 17
april in de nieuwe Bethelkerk,
Haverkamp 1 in Lunteren. Op
deze dag legt het bestuur verantwoording af over het door
haar gevoerde beleid. Tevens is
er een bestuursverkiezing, mw.
C.B. Hovestad-Stoffer, secretaresse en mw. K. Leenheer-van
Gent, algemeen adjunct, zijn
beiden aftredend, maar herkiesbaar. Wij hebben een uitstekende
secretaresse en een heel goede
algemeen adjunct. Het landelijk bestuur is dankbaar en blij
dat zij zich voor een nieuwe
periode beschikbaar stellen.
Volgens de statuten moet er een
dubbeltal gevormd worden. De
tegenkandidaat voor mw. C.B.
Hovestad-Stoffer is mw. A. Breugem-Mackay uit Andelst en voor
mw. K. Leenheer-van Gent is dit
mw. M. Hagendijk-van Dam uit
Hendrik-Ido-Ambacht. Hartelijk
dank voor uw bereidwilligheid
om als tegenkandidaat te fungeren.

D

e Bondsdag is op zaterdag
6 oktober en de Toerustingsdagen zijn op 15 november
in Ridderkerk en op 22 november in Elspeet.
ij bidden om gezegende
vergaderingen.

W

21

advertentie

Vind een christelijke partner

Sinds 1986

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

www.samen-verder.nl

Indrukwekkend
werk
Drukwerk maakt indruk. Door onze jarenlange ervaring weten wij van Drukkerij AMV
dat als geen ander. Steeds meer ondernemers en organisaties kiezen voor AMV. Met
een team creatieve vormgevers, printers en drukkers zijn we onze opdrachtgevers graag
van dienst. Indrukwekkend van concept tot eindproduct.

www.drukkerij-amv.nl

Als cĳfers een rol spelen.

Autisme Coaching
Susiane
•
•

Coaching in de thuissituatie voor alle leeftijden
Coaching in een groep door
middel van een workshop
13 April Workshop
‘Uitleg over autisme’

Bel vrijblijvend 06-37184149
www.AutismeCoachingSusiane.nl
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Als predikant, kerkelijke gemeente of kerkelijke instantie wilt
u op een verantwoorde manier omgaan met cijfers. U wilt uw
financiële middelen zorgvuldig beheren. U wilt inzicht hebben én
uw achterban inzicht geven. De frisse kijk van Van Ree Accountants
zult u daarbij waarderen. Wij stellen uw jaarrekening en aangifte
inkomstenbelasting samen, voeren controles uit, verzorgen de
financiële, traktement- en salarisadministratie én geven fiscaal
advies. Wij zijn u graag van dienst.

VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.
WWW.VANREEACC.NL
ALPHEN AAN DEN RIJN | BARNEVELD | DOORN | GELDERMALSEN | NIEUWEGEIN | ZWOLLE

AUDIT & ASSURANCE | ACCOUNTANCY | BELASTINGEN | CONSULTANCY

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

Gods roeping
staat boven
cultuurgrenzen

John Paton, zendeling
op de Nieuwe Hebriden

Project Suriname
Uitgezonden werkers:
• Fam. Ds. A. Meuleman
(zendingspredikant)

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

Post Suriname:
Postbus 1459,
Paramaribo, Suriname

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

F O C U S
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Evert van Vlastuin

Gods roeping staat boven
cultuurgrenzen
Zendingswerkers uitzenden is heel wat. Maar pas op, ook de
terugkeer uit verre oorden kost veel energie. Hoe langer je weg
bent, hoe groter de kloof.
Het boek Onverhinderd dat de
ZGG (Zending Gereformeerde
Gemeenten) vorig jaar uitgaf,
kent een hoofdstuk over de zogeheten remigratie. De hervormde
ds. M. C. van Pelt legt daarin uit
wat er komt kijken bij de terugkeer van het zendingsveld. Zelf
werkte hij acht jaar met zijn
gezin in Peru. Momenteel runt
hij onder meer het bureau ‘The
Good Re-entry’, waar hij mensen
begeleidt die uit het buitenland
terugkeren. Terugkeerders voelen
zich vaak slecht begrepen en
kunnen behoorlijk uit balans
raken, zegt hij.

keerden naar Nederland; ds. R. J.
Oomen en ds. K. Klopstra.
Ds. Klopstra dient inmiddels de

gemeenten van Barendrecht en
Leerdam. Achteraf denkt hij de
terugkeer te hebben onderschat.
‘Je denkt dat dat makkelijker is
dan vertrek uit Nederland. Maar
wanneer je jaren bent weg
geweest, is dat vreemde land
heel gewoon geworden. Je raakt
eigenlijk voor de tweede keer
ontworteld. En dat binnen een

SNELWEG
De ZHHK kende de afgelopen tijd
twee zendingswerkers die terugZI CH T
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JA A RG A N G
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pastoraat en catechisatie. Dat
heeft de Heere teruggegeven.’

tijdsbestek van vijf jaar. Ook na
een jaar was Malawi nog volop
in mijn gedachten. Ik vond het
moeilijk dat het werk nog niet
af was.’
Die veranderingen hadden zijn
weerslag. ‘Je merkt dat je niet
alles kunt bijhouden. Soms
slaap je slecht of ben je prikkelbaar. Je bent ook niet meer
gewend aan het tempo. Alles
lijkt een snelweg. Terwijl je in
Malawi als docent op voorhand
gezag hebt, kost het hier moeite
van een kritisch publiek vertrouwen te krijgen. Zodoende
heb je af en toe de neiging je
wat terug te trekken.’
KOUDE KLEREN
Bij ds. Oomen viel de terugkeer,
in 2017, samen met zijn emeritaat. De eerste drie maanden
heeft hij ‘heel veel geslapen’,
vertelt hij. ‘Ik had ook enige
moeite om me te concentreren.
Ik schrijf dat toe aan de drukke
periode van overdracht in
Malawi vlak voor het vertrek.
Het leven in de tropen en het
afscheid is ons toch niet in de
koude kleren gaan zitten.’
Het leven in Malawi was eenvoudiger, stelt ds. Oomen. ‘De
mode bijvoorbeeld was daar
van ondergeschikt belang. De
Nederlandse samenleving
vraagt best veel van je.’
De omstandigheden in het
gezin Oomen maakten de
remigratie wel wat makkelijker.
Diverse kinderen woonden al
FEB RUA R I
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(half) in Nederland. ‘Zij hebben
geen of weinig problemen
gekend.’
Terugkijkend denkt ds. Oomen
dat de verhuizing van Nederhemert naar Harskamp in 1997
voor het gezin nog de meest
ingrijpende is geweest. ‘De
kinderen verloren toen in één
keer al hun vriendjes.’
Sindsdien volgden vele verhuizingen, onder meer in 1999
naar Grand Rapids in de VS en
in 2002 naar Malawi. ‘Ook de
verhuizing naar Amerika was
een grote omschakeling, omdat
we daar met de Engelse taal en
de Amerikaanse cultuur te
maken kregen.’
Door het werk had hij in Malawi
weinig tijd om na te denken
over de veranderingen. ‘We
hebben liefde voor het volk daar
gekregen. Belangrijk is dat ik
ervaarde dat de Heere ons voor
dit werk had geroepen. Het is
een troost dat de Heere met ons
wil zijn tot de voleinding der
wereld, dus ook in Nederland.’
Intussen is hij wel wereldburger
geworden. ‘Ik denk dat ik me
nergens meer echt hecht, want
de reis gaat telkens verder.’ De
andere kant is dat hij zich weer
heeft gevestigd in zijn
geboortedorp Nederhemert.
Hij heeft nog weinig tijd gehad
om zich overbodig te voelen,
waar ds. Van Pelt in het boek
voor waarschuwt. ‘Het werk gaat
door, alleen in een ander land.
Ook nu mag ik door met preken,

GERO EPEN

TOT

GE T U I GEN

LIJDEN
In het boek Onverhinderd gaat
ds. Van Pelt in op het verschil
tussen de schuldcultuur in het
westen en de schaamtecultuur
in ontwikkelingslanden. Beide
predikanten relativeren dat. Ds.
Klopstra: ‘In Malawi is een verkeerde daad pas een kwestie als
die ontdekt wordt. Dan word je
in je eer aangetast. Omdat je
dat weet, leg je er in de prediking nadruk op dat alles wat nu
verborgen is, straks van de
daken wordt gepreekt. Maar
uiteindelijk geldt voor ons allemaal dat alleen het lijden van
Christus ons vrij maakt.’
Ook ds. Oomen ziet hier geen
groot verschil. ‘In Malawi verandert de cultuur ook door westerse invloeden. Bovendien
vraag ik me af of we in
Nederland nog echt de schuldcultuur kennen.’
In de bijna achttien jaar dat de
familie Oomen in het buitenland
woonde, is Nederland sterk veranderd. ‘Toen we vertrokken,
was er nog maar één Hervormde
Kerk. Nu zijn er twee kerken, met
alle problemen die daarbij
horen. Verder is het gezag van
het Woord en van de ambten
minder geworden. In kerkelijke
conflicten gaat men makkelijker
naar de wereldlijke rechter. Ook
heeft de invloed van internet en
sociale media haar tol geëist. Je
ziet dat terug in het aantal echtscheidingen, in de toename van
ongehuwd samenwonen en in
de wijze waarop men omgaat
n
met andersgeaardheid.’
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W. de Kloe

Marijke van der Plaat
kinderwerkster in Suriname
Voor het kinderwerk in de gemeente van Powakka heeft de
synode Marijke van der Plaat (28) benoemd. Binnenkort
vertrekt ze voor een kennismakingsbezoek naar Suriname.
Het jaar 2017 was een veelbewogen jaar voor de ZHHK.
Door het vertrek van Tom
Valkenburg, per 1 juli jl.,
raakte het Bureau Zending
onbemand. Door de terugkomst van Annelies SabajoGroothuis naar Nederland,
eind augustus, moest voor
Suriname een nieuwe kinderwerkster gezocht worden.
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Het vinden van een geschikte
bureaumanager die de
zendingswerkers in het veld
aanstuurt, de commissie
ondersteunt in de beleidsvoorbereiding en de contacten
met de zendingscommissies in
Nederland onderhoudt, blijkt
niet eenvoudig te zijn.
Ondanks verschillende
advertentierondes is het nog
niet gelukt iemand te
benoemen. Dat geeft best wel
zorg.
Natuurlijk is er een weg gevonden om
het werk voortgang te laten vinden.
Maar dat is geen ideale situatie. Het
is van groot belang dat er iemand op
het zendingsbureau aanwezig is, die
zich verantwoordelijk voelt voor de
voortgang van het werk. We bidden
dat de Heere harten wil neigen en
gesprekken wil leiden, zodat er op
korte termijn iemand benoemd kan
worden. Wij vragen u deze belangrijke vacature in uw gebeden te
gedenken.
Het kinderwerk in Suriname ligt sinds
de zomervakantie stil. Dat is jammer,

want het is belangrijk werk, zeker ook
met het oog op de toekomst van de
gemeente in Powakka. Na de zomervakantie heeft de commissie de
vacature voor kinderwerkster opengesteld. Gelukkig hebben zich
sollicitanten gemeld en konden er
gesprekken plaatsvinden. Met grote
dankbaarheid kan gemeld worden dat
het breed moderamen van onze
synode in de eerste week van
december Marijke van der Plaat uit
Nieuw-Lekkerland benoemd heeft tot
kinderwerkster voor Suriname.
Marijke is 28 jaar en heeft zes jaar
gewerkt als leerkracht in het basisZI CH T

onderwijs. Daarvoor is ze anderhalf
jaar in Malawi geweest als onderwijsvrijwilligster, om de kinderen van de
toenmalige zendingswerkers te
helpen bij hun schoolwerk.
Marijke heeft een hart voor
kinderen en jongeren én voor
zendingswerk. Het is haar
vurige verlangen om met
kinderen en jongeren het
Woord van God te openen en
te luisteren naar Zijn stem.
Zowel Marijke als de
commissie hebben de leiding
van de Heere ervaren in de
gesprekken van de afgelopen
maanden. Het is onze
hartelijke bede dat de Heere
met Marijke wil optrekken, in
de voorbereiding op het werk
en vervolgens ook in de
uitoefening van haar taak in
Powakka. En dat zij tot zegen
mag zijn voor jongeren en
ouderen in die nog zo jonge
gemeente.
Natuurlijk kan Marijke niet
meteen naar Suriname
vertrekken. Daar gaat nog de
nodige voorbereiding aan
vooraf. Ook lijkt het ons goed,
dat Marijke zich eerst in
Suriname oriënteert op het
werk, alvorens zij aan de opleiding
begint. Ze wil zich tenslotte voor vijf
jaar aan het werk verbinden, dan
moet je wel weten waar je aan
begint.
Zoals het er nu naar uitziet, zal
Marijke ergens in het voorjaar een
kennismakingsbezoek aan de
zendingspost brengen en vervolgens
het opleidingstraject starten. Het zou
zomaar kunnen zijn dat haar echte
werk pas kan beginnen na de
zomerperiode.
n
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Ds. W. Pieters

John Paton, zendeling op
de Nieuwe Hebriden (1)
John is de oudste in het gezin Paton. Hij wordt in
1824 in een arbeidershuisje in Schotland geboren.
Zijn ouders leren hun kinderen veel uit de Bijbel en
praten veel met hen over Gods genade en liefde, die
zichtbaar werd in Zijn Zoon Jezus Christus.
John voelt zich al jong gedrongen om in Gods
Koninkrijk te gaan werken. Hij is vastbesloten om
zendeling of predikant te worden. Eindelijk is het
dan zover dat John naar de universiteit zal gaan.
Terwijl John studeert, werkt hij ook als stadsevangelist in Glasgow. Hij begint een bijbelklas op
zondagochtend, speciaal voor jongeren. John
schrijft later: ‘Mijn plezier in die Bijbelklas was
één van de kostbaarste genietingen van heel mijn
leven.’
Zo werkt en studeert John tien jaar lang en
bereidt hij zich voor op de taak die hem wacht op
de Nieuwe Hebriden, een eilandengroep ten
noordoosten van Nieuw-Zeeland.
OP WEG NAAR DE MENSENETERS
Dat hij daarheen zou gaan, wist hij vooraf
natuurlijk niet. Maar op een dag hoort John dat
de synode van zijn kerk iemand zoekt om op deze
eilandengroep te gaan werken. John voelt zich
geroepen om te gaan.
Op 16 april 1858 vaart hij uit naar Australië, om
vandaar naar de eilandengroep te gaan die destijds Nieuwe Hebriden werd genoemd, en tegenwoordig Vanuatu heet.
Samen met zijn vrouw arriveert hij na een lange
reis op het eiland Tanna. Paton ziet de toestand
op het eiland: veel bijgeloof, veel wreedheid,
stammenoorlogen en kannibalisme. De moed zou
hem in de schoenen zinken. God geeft hem echter liefde in zijn hart, zodat hij toch met vreugde
zijn zware taak op zich mag nemen.
Maar hoe te beginnen? Hij spreekt de taal niet en
de taal is ook nooit op schrift gesteld. Dat wordt
een moeizame onderneming. Maar op een dag
ziet hij hoe twee inheemse mannen bij zijn spullen staan. Eén van die mannen tilt iets op en
vraagt: ‘Nungsi nari enu?’ Paton concludeert dat
FEB RUA R I
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GE T U I GEN

dat moet betekenen: ‘Wat is dit?’ Hij maakt van
de gelegenheid gebruik en pakt een stuk hout:
‘Nungsi nari enu?’ Als hij eenmaal deze zin kent,
kan hij van allerlei voorwerpen de benaming te
weten komen.
Zo leert hij stapje voor stapje de taal, één van de
belangrijkste voorwaarden om überhaupt zending te kunnen bedrijven.
ANGST
Over de godsdienst van de Tannezen schrijft
Paton: ‘Hun godsdienst was een dienst van angst
met als doel de één of andere boze geest te verzoenen. Ook vereerden ze de geesten van hun
voorouders. Omdat ze de kennis van de ware God
missen, zijn ze onophoudelijk naar Hem aan het
zoeken.’ En als Paton hun vertelt over de ware
God, willen ze daar best naar luisteren, maar van
het wegdoen van hun afgoden kan geen sprake
zijn. Het lijkt wel alsof het duister het Licht overwint, zo veel weerstand ervaart Paton.
Het echtpaar Paton is nog maar kort op Tanna als
er iets vreselijks gebeurt. Mevrouw Paton krijgt
malaria, en dat terwijl ze hoogzwanger is. In
februari 1859 bevalt ze van een zoon, maar zelf is
ze zo afgemat, dat ze een paar weken daarna
overlijdt. Twee weken later sterft ook de baby.
Zo moet John in korte tijd twee geliefden begraven. Eenzaam blijft hij achter op zijn post, maar
toch schrijft hij later: ‘De altijd barmhartige
Heere ondersteunde mij.’ Van Hem ontvangt hij
tóch de kracht om door te gaan met het zendingswerk.
n
(wordt vervolgd)
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Verlofperiode zendings
predikanten

Komen en gaan
• Eind oktober mochten we één van de docenten
aan de Bijbelschool in Malawi welkom heten in
Nederland. Nadat hij een leerzame conferentie in
Duitsland had bijgewoond, heeft hij een weekje
kennisgemaakt met Nederland. Tijdens deze
week heeft hij o.a. kerkdiensten bijgewoond,
gastlessen gegeven en samen met ds. Oomen
een zendingsavond verzorgd.
• Begin november is Ingrid de Mos als onderwijsvrijwilligster naar Suriname vertrokken. We zijn
dankbaar voor haar bereidheid en wensen haar
een heel goede tijd toe!
• Eind april hopen twee commissieleden een
visitatiebezoek te brengen aan het zendingsveld
in Malawi. We hopen dat ze goede ontmoetingen
mogen hebben en we wensen hun een
voorspoedige reis toe.
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Michel Pauw

Een Boek dat tot leven komt - 2
‘Wij willen dat de Bijbel een levend boek wordt’, zo luidde
één van de gebedspunten tijdens een doordeweekse kerkelijke samenkomst in Aramba. Zonder dat ze het wisten, was dit
een antwoord op onze gebeden voorafgaand aan Michels
derde verblijf in Aramba, een afgelegen taalgroep in het
uiterste westen van Papoea-Nieuw-Guinea. In de vorige ZOZ
is het eerste deel van Michels verslag geplaatst, nu leest u het
vervolg.
HET WOORD GAAT OPEN
In het weekend wordt aan mij
gevraagd om op zondag het Woord
uit te leggen. Ik besluit te spreken
over de Bijbel als levend Woord van
God. Aan de hand van Filippenzen 2:111 staan we stil bij het levend geworden Woord, Jezus Christus, Die Zich
niet voorstond op Zijn Goddelijkheid,
maar Zich vernederde door mens te
worden. De toepassing vinden we in
vs. 5: ‘Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was.’ Om
welk gevoelen, om welke gezindheid
gaat het hier? Die van nederigheid.
Ik spreek in het Engels. Terwijl ik luister hoe mijn vriend Katawer het in
Aramba vertaalt, zie ik de gemeente
aandachtig luisteren. En ik bid dat

Gods Woord beslag mag leggen op
deze mensen.
De volgende dag wordt me gevraagd
of ik op woensdag weer het Woord
wil uitleggen en zondag opnieuw. En
weer worden de diensten goed
bezocht. Ik realiseer me dat ook dit
antwoorden zijn op ons gebed. Er is
meer honger en dorst naar het Woord
van God dan we aanvankelijk hadden
gezien.

FEB RUA R I

TOT
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GERO EPEN

AFSCHEIDSMAALTIJD
Na twee weken is het tijd om afscheid
te nemen. In Aramba gebeurt dat met
een gezamenlijke maaltijd in de kerk.
Daar had ik er al drie van meegemaakt, maar deze vierde sloeg alles.
De opkomst was overweldigend,

GE T U I GEN

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 Michel en Erna Pauw uit
Papoea-Nieuw-Guinea. Michel Pauw is
als adviseur betrokken bij de Arambavertaling en is tevens opleidingsdirecteur aan het Opleidingscentrum voor
Bijbelvertalers in Ukarumpa.

zodat de kerk te klein was en we
moesten uitwijken naar het veld buiten de kerk. Ik ervoer dat er een
wederzijdse klik gekomen was met
deze mensen. Maar het mooiste komt
nog.
Tijdens de gebruikelijke afscheidstoespraken was er ook een speech van
één van de dorpsoudsten. Hij spreekt
geen woord Engels, maar met mijn
gebrekkige Aramba-kennis en zijn uitbundige gebaren begrijp ik al snel dat
hij refereert aan het thema van nederigheid van de eerste zondag. Later
begrijp ik dat hij geraakt was door
dat thema van nederigheid en mij
bedankte voor deze Bijbelse boodschap.
n
Meer informatie over het project in
Papoea Nieuw Guinea:
www.michelenerna.nl of
michel_pauw@sil.org.
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P. Vogelaar

Kijk en Luister in het
Sranantongo
Veel (groot)vaders en (groot)moeders onder
ons kennen de Bijbelverhalen uit Kijk en
Luister van Laura Zwoferink met de
prachtige tekeningen van Jaap Kramer. Het
doel van deze bundel is om kleine kinderen
al jong vertrouwd te maken met de Bijbelse
geschiedenis. De verhalen kunnen aan de
hand van de tekeningen aan de kinderen
worden verteld.
308

Het Nederlands is de officiële taal van Suriname. Maar
het Sranantongo is voor veel mensen de moedertaal. Dat
geldt zowel voor de stad Paramaribo als de omgeving.
Hoe verder men komt vanaf Paramaribo naar het zuiden
van Suriname, hoe slechter men het Nederlands
beheerst. Dit geldt voor zowel het gesproken als het
geschreven woord.
Over het algemeen kan men het Nederlands nog wel
lezen, maar niet begrijpen. Het Sranantongo spreekt
men onder elkaar, maar men kan het niet lezen. Dit is
ook de reden dat de leden van de gemeente van KleinPowakka niet of nauwelijks lezen.
Hoe kent men dan de Bijbelverhalen? Dit komt door de
vertellingen die men hoort in de kerk. De jeugd kent de
geschiedenissen vooral door het kinderwerk in de
gemeente.
Het zou een zegen zijn als de gemeente (onder meer
voor het evangelisatiewerk buiten de gemeente) kan
beschikken over een eenvoudige kinderbijbel in hun
moedertaal. Eenvoudig, omdat die verhalen makkelijk te
begrijpen zijn, omdat die taal goed te volgen is.
Het verlangen is dat het lezen en bekijken van deze
kinderbijbel ertoe zal bijdragen dat men de ‘echte’ Bijbel
erbij pakt. In de eerste plaats omdat men meer wil
weten, maar ook omdat door de kinderbijbel de taal van
de ‘echte’ Bijbel een minder groot obstakel wordt.
De familie Bijkerk, die voor de MAF in Suriname werkt,

heeft het vertaalwerk van Kijk en
Luister ter hand genomen in de Trio- en Wayanataal. Dat
is de taal die door inheemsen in het zuiden van
Suriname wordt gesproken. Ds. Meuleman zou graag
ditzelfde gaan doen, maar dan in de Sranantongo-taal,
die in zijn gemeente gangbaar is.
De uitgever van Kijk en Luister geeft toestemming voor
het vertalen van de verhalenbundel, waarbij de rechten
worden opgegeven. Deze kinderbijbel mag ook in
Suriname verkocht worden, maar dan wel zonder winstoogmerk.
Het is de bedoeling dat de gemeente van Klein-Powakka
dit vertaalwerk ter hand neemt. Als zij de kinderbijbel
vertalen, zijn zij - wellicht voor het eerst van hun leven intensief met de Bijbeltekst bezig.
Hoe dit zal gaan, moeten wij in de praktijk nog bezien,
maar het is een mooi initiatief dat de commissie zending van harte ondersteunt. Het is de bedoeling om in
2018 met deel I te beginnen en zo mogelijk de Bijbel ook
in dat jaar te laten drukken. Gezien de situatie in de
gemeente is het niet wenselijk om hier grote druk op te
zetten, maar genoeg tijd te nemen voor een goede vertaling.
Omdat voor dit project geld nodig is, vraagt de
commissie zending hiervoor uw extra bijdrage. Vooral
omdat het een beperkte oplage betreft, zijn de kosten
hoog. Een mogelijke indicatie is een bedrag tussen de
10.000 en 15.000 euro. Van harte aanbevolen. Wilt u bij
de overschrijving vermelden dat het gaat om ‘vertaalproject Suriname’?

Zicht op evangelisatie

Evangelisatie
Andelst
Victor van der Meer

Kent u dat, nood vanwege uw naaste?
Kent u dat, passie voor verloren
zielen? Als u dit kent, heeft u
ongetwijfeld weleens geëvangeliseerd.
De Zaligmaker zegt niet voor niets
tot Zijn Vader: ‘Gelijkerwijs Gij Mij
gezonden hebt in de wereld, alzo heb
Ik hen ook in de wereld gezonden’
(Joh. 17:18).
Volgelingen van Jezus zijn gezonden
in deze wereld. Of zij nu zakenman of
onderwijzer zijn of gepensioneerd zijn.
Iedere christen is dus eigenlijk evangelist. Of, zoals een dominee laatst
zuchtte: ‘Het zou zo moeten zijn.’
De praktijk is weerbarstig. Wij zijn
geen lichtende lichten. Wij zijn de
Heere zo weinig gelijkvormig. Er is
geen vreze Gods. Maar dan tóch gezonden zijn in de wereld. ‘Want alzo
lief…’
Dit geldt ook voor het kleine dorp Andelst. Ook al is er niemand bekwaam
om te evangeliseren, toch lag deze
nood wel op de gemeente. Wie zijn wij
voor onze naasten? Wat proeft dit dorp
ervan dat de Heere door ons wordt
gevreesd? En hoe kunnen wij onze
dorpsgenoten bijstaan? Zo ontstond er
een proces dat leidde tot het aanstellen van een evangelist vanaf september 2016, voor een dag in de week.
Het is zijn taak om evangelisatiewerk

De volgende
werkzaamheden
vinden onder andere
plaats vanuit de HHG
te Andelst-Zetten e.o.:
•
•
•

•
•
•
•
•

Straatevangelisatie
Deur-aan-deur evangelisatie
Laagdrempelige bijeenkomsten met afsluitend koffie
drinken
Evangelisatiekraam op de
braderie
Bijbelcursus aanbieden
Toerusting eigen gemeente
Folderen
Onderhouden relaties

op te zetten, waarna de gemeente
het na verloop van tijd (gedeeltelijk)
zelf zal overnemen. Ondergetekende
mag deze taak vervullen, in nauwe
samenwerking met de lokale zendingsen evangelisatiecommissie en onder
begeleiding van de kerkenraad en de
landelijke commissie evangelisatie.
Is er vrucht op ons werk? Dat is
moeilijk te zeggen. Wij mogen zaaien
en nat maken, maar God zal de wasdom geven. Wel zien we veel deuren
opengaan: we hebben met een aantal
dorpsgenoten regelmatig ontmoetingen, er zijn contacten met de burgemeester, een groeiend aantal gasten
komt af op onze evangelisatiebijeenkomsten en we hebben (met hun eigen goedkeuring) adressen van vluchtelingen gekregen die hulp willen.
Ook in de gemeente zelf groeit het
verlangen om Zijn licht uit te dragen.
Zo zijn er nog vele andere zaken te
noemen. Gaat alles dan voor de wind?
31
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Dat niet, er gaan ook vele deuren (letterlijk) dicht. Het wordt ook weleens
‘ploegen op de rotsen’ genoemd en dat
is het ook. Tenminste, als er wordt
gekeken naar onmiddellijke vrucht.
Maar als we beseffen dat we voor en
tot Gods eer evangeliseren, is het ontzettend dankbaar werk.
Een van de gesprekken wil ik dan ook
graag met u delen. Er stond een jongen bij de glasbak, op het winkelplein.
Ik had hem meteen in een vakje gestopt: een jonge, stoere kerel die toch
geen interesse zou hebben in God.
Hoe anders liep het. Op de vraag of
hij wist waar hij naar toe gaat na de
dood antwoordde hij: ‘Je moest eens
weten hoeveel ik hierover nadenk.
Ik ben bang en heb er nachtmerries
van.’ De opmerking dat je hier zeker
van kunt zijn door het geloof in Jezus hoorde hij hoopvol aan. Hij zei

vervolgens dat hij eens moest gaan
nadenken over dingen die echt belangrijk zijn en dat altijd maar feesten
en drinken hem nergens brachten. Ik
gaf hem een Bijbel en onderstreepte
1 Johannes 5:13. We hebben elkaar
nooit meer gezien. Wel begreep ik later van iemand die hem kende, dat hij
nu geen tijd had om met God bezig te
zijn. Menselijke hoop en teleurstelling
wisselen elkaar snel af in het evangelisatiewerk. Maar de hoop op God zal
nooit beschamen.
Slaan wij allen acht op onze roeping
van God? Zijn onze gemeenten daadwerkelijk een ‘uitverkoren geslacht,
een koninklijk priesterdom, een heilig
volk, een verkregen volk; opdat gij
zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen
heeft tot Zijn wonderbaar licht’
(1 Petr. 2:9).

Voorbereiding
op evangelisatiewerk
Evangelisatie
kan soms zomaar
spontaan.
In een gesprek met
iemand kom je van
het een op het ander.
En ineens is er de
mogelijkheid om
goed van de Heere te
spreken.
S.P. Schutte
32

Evangelisatie kan soms ook moeilijk zijn. Je begint in onze cultuur
niet zo gauw zomaar met iemand
over geloven te praten. Laat staan
dat je Gods Woord ter sprake kunt
brengen. Daarom is het goed als er
in een plaatselijke gemeente een
evangelisatiecommissie is, die wegen kan zoeken voor evangelisatie
in de eigen plaats of omgeving. Zo’n
commissie kan voorbereidend werk
doen, waarmee de gemeenteleden
vervolgens aan de slag kunnen.
Op één van die voorbereidingen
willen we in dit artikel de aandacht
vestigen. Als we evangeliseren in
onze eigen woonplaats of omgeving,
lijkt dat heel vertrouwd. Toch is

Als we evangeliseren
in onze eigen
woonplaats of
omgeving, lijkt dat
heel vertrouwd.
Toch is het goed om
in de figuurlijke
betekenis eens in
onze woonplaats
te duiken.

Goede Vrijdag en Pasen
- foldergelegenheid
Weten de mensen binnen de grenzen van uw
kerkelijke gemeente wat Goede Vrijdag en
Pasen inhoudt?
Er zijn veel mensen in Nederland die de diepe betekenis van Jezus’ lijden
en sterven niet meer kennen. Ook het opstaan van Jezus is voor velen iets
raars of iets onbekends geworden. Door middel van folders kunt u mensen
bekend maken met de inhoud van Goede Vrijdag en Pasen. Vanuit de
Hersteld Hervormde Kerk zijn verschillende folders beschikbaar, zowel
voor Goede Vrijdag als voor Pasen. U kunt ze vinden op de website www.
evangelisatiefoldershhk.nl. Op deze website vindt u ook hoe u de folders kunt
laten drukken.

Het loont de
moeite om vooraf
even de tijd te
nemen om je
in deze vragen
te verdiepen.

het goed om in de figuurlijke betekenis
eens in onze woonplaats te duiken.
Een paar punten die met het oog op
evangelisatie belangrijk zijn:
•

Waar ontmoeten de mensen uit
onze woonplaats elkaar? Is dat de
plaatselijke supermarkt? Of het
buurthuis of dorpshuis? Zijn er
verenigingen of clubs die een belangrijke ontmoetingsplaats zijn?
De apostel Paulus (Handelingen
17:17) handelde op de markt met
degenen die hem voorkwamen.
Dat was in die tijd dé ontmoetingsplek waar met de mensen over het
Evangelie gesproken kon worden.
Waar is uw ‘markt’?

•

Hoe zit het met de kerkelijke
meelevendheid in onze woonplaats? Welke kerken zijn er? Zijn
er kerken die dichtbij ons staan?
Wat doen die al aan evangelisatiewerk, zodat we elkaar als kerken
niet voor de voeten gaan lopen en
misschien wel kunnen samenwerken of afspraken maken.

•

Wat is de nood op diaconaal terrein in onze woonplaats. In veel
plaatsen worden de kerken door
de burgerlijke gemeente betrokken bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dat
kan mogelijkheden geven. Kan
de kerkelijke gemeente wat betekenen als het gaat om praktische
hulp? Of in het tegengaan van
eenzaamheid?

•

Hoe groot zijn de mogelijkheden
op financieel en organisatorisch
terrein binnen onze kerkelijke
gemeente? Evangeliseren is een

advertentie

zaak en een taak van lange adem.
Wat we organiseren, moeten we
dus ook voor langere tijd vol kunnen houden. Als we wat minder
armslag hebben, kan het ook goed
zijn om alleen in een bepaalde
buurt of wijk te evangeliseren.
•

En zo zou er nog wel meer te noemen zijn. Het loont de moeite om
vooraf even de tijd te nemen om
je in deze vragen te verdiepen. De
Heere Jezus Christus voerde een
heel ander soort gesprek met Nicodemus als met de Samaritaanse
vrouw. Beiden kregen dezelfde
boodschap te horen, maar wel
op een manier die op hun eigen
situatie paste. Zo is het ook nu in
het evangelisatiewerk nodig om
een woord op zijn tijd te spreken.
Goede voorbereiding kan daarbij
helpen. De commissie evangelisatie is altijd graag bereid om
mee te denken als een plaatselijke
commissie daar vragen over heeft.
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Zicht op opleiding en vorming

De boodschap van de
apostel Paulus:
rechtvaardig door geloof
dr. P. de Vries

Eén van de modules die ik aan het Hersteld Hervormd Seminarie
verzorg, is gewijd aan de boodschap van de apostel Paulus. Het
zal iedereen duidelijk zijn dat Paulus één van de kroongetuigen
van het Nieuwe Testament is. Voor de Reformatoren was de brief
van Paulus aan de Romeinen de sleutel tot het verstaan van de
gehele Schrift. In deze brief ontvouwt Paulus uitvoeriger dan
in welke andere brief ook de boodschap van de rechtvaardiging
door het geloof. De Reformatie zag dit als het centrale leerstuk
van het christelijke geloof. Als ergens een helder geluid gehoord
moet worden, is het met betrekking tot deze boodschap.

D

e Reformatie heeft gesteld dat rechtvaardiging
vrijspraak betekent. Een mens wordt enkel en
alleen door God vrijgesproken op grond van wat
de Heere Jezus Christus voor hem en in zijn
plaats heeft gedaan. De grond van vrijspraak ligt niet in het
werk van Gods Geest in ons en al helemaal niet in werken
of kwaliteiten die al van huis uit bij ons aanwezig waren,
maar alleen in het werk van Christus voor ons en buiten
ons. Door de geloofsvereniging met Christus krijgen we
deel aan de vrijspraak en wordt Christus’ gerechtigheid onze
gerechtigheid.
Vooral vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw is door
een aantal invloedrijke nieuwtestamentici gesteld dat de
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Reformatie de boodschap van de rechtvaardiging bij Paulus
niet juist zou hebben verstaan. Bij de rechtvaardiging zou
het niet gaan om de soteriologie, dat wil zeggen om de vraag
hoe een mens zonder vrees de levende God echt in vrede
kan ontmoeten, maar om de ecclesiologie (dat wil zeggen
op welke wijze men bij de kerk hoort). Katalysator voor dit
nieuwe perspectief was het boek van E.P. Sanders Paul and
Palestinian Judaism. Volgens Sanders moeten alle vormen
van jodendom rond het begin van de christelijke jaartelling
als verbondsnomisme (dat wil zeggen dat het leven naar
Gods geboden een voorwaarde is om in het verbond
te blijven maar niet om in verbond te komen) worden
getypeerd. Uit enkel genade behoort men tot Gods verbond.
Het verschil tussen Paulus en het rabbinale jodendom zou

zijn dat het rabbinale jodendom de grenzen van het verbond laat
bepalen door de besnijdenis, de spijswetten en de sabbat en Paulus
door de belijdenis dat Jezus de Heere is. Om in het verbond te
blijven, moeten wij door handel en wandel laten zien dat wij bij
deze belijdenis volharden, zo stellen aanhangers van het nieuwe
perspectief
Het probleem is niet zozeer wat in het nieuwe perspectief wordt
gesteld, maar wat wordt ontkend. De spits van de rechtvaardiging
is de soteriologie. Onjuist is de gedachte dat de nieuwe bedeling
louter in het verlengde ligt van de mozaïsche bedeling. De
mozaïsche bedeling heeft een voorwaardelijk element dat het
nieuwe verbond in aansluiting op Gods verbond met Abraham
niet heeft. De gerechtigheid uit het Evangelie waarover Paulus
in Rom. 10:6-8 in aansluiting bij Deut. 30:11-15 spreekt, en
de gerechtigheid van de wet waarover Paulus in Rom. 10:5 in
aansluiting bij Lev. 18:5 spreekt, liggen niet in elkaars verlengde,
maar staan tegenover elkaar. Terwijl de wet in haar geheel
gekenmerkt wordt door de worden ‘doen’ en ‘werken’, wordt het
Evangelie gekenmerkt door de woorden ‘geloven’ en ‘belofte’.

Het probleem is niet zozeer
wat in het nieuwe perspectief
wordt gesteld, maar wat
wordt ontkend.
De werken der wet mogen niet worden beperkt tot de ceremoniële
werken. Uiteindelijk is deze zienswijze van het nieuwe perspectief
helemaal niet zo nieuw. In de Middeleeuwen werd deze visie
door scholastieke theologen verdedigd. Met nadruk hebben
de reformatoren gesteld dat bij de werken der wet alles wat
de wet gebiedt, behoort. Wanneer in Deut. 27:26 de vloek
wordt uitgesproken over hen die de woorden van deze wet
niet bevestigen, sluit dat aan bij de vermelding van een aantal
overtredingen met een moreel karakter. De wet stelt niet slechts
joden schuldig, maar iedereen. Heel duidelijk blijkt dat uit het
begin van de brief aan de Romeinen. Heel de wereld ligt onder
Gods oordeel en Christus heeft verlossing van de vloek van de
wet teweeggebracht omdat hij plaatsvervangend stierf en de wet
gehoorzaam was.
Verbondsnomisme mag op vormen van Jodendom van toepassing
zijn, het gaat niet op voor Paulus en voor het Nieuwe Testament.
Uiteindelijk heeft ook het verbondsnomisme een legalistisch karakter. Het nieuwtestamentische getuigenis leert ons dat zowel het
komen in als het blijven in Gods genadeverbond enkel genade is.
Dat geldt ook voor het geloof als genadegave van God. Als God ons
in Christus heeft vrijgesproken, kan niets ons ooit meer van Zijn
liefde scheiden. Een christen die daarbij leeft, roemt enkel en alleen in het kruis van Christus.

Paulus preekt in Efeze
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CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING




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

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

Elke ondernemer of DGA
krijgt de puzzel een keer voor zich!
•
•
•
•
•
•
•

Koop of verkoop van een bedrijf of van aandelen
Bedrijfsopvolging door familie of derden
Conflicten tussen aandeelhouders
Participatie door en uittreding van aandeelhouders
Samenwerking of beëindiging daarvan
(Her)structurering en (her)financiering
Waardering van een bedrijf of van aandelen

Bij deze ingrijpende situaties staan wij naast u als professionele,
betrouwbare en betrokken adviseur, met oog voor de belangen van
uw bedrijf, van uzelf en van uw familie.
Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met
Drs. J.P. (Jan Pieter) van Ree RA RV

Rhenen • (06) 53 80 54 44 • www.revenue-consultants.nl
Partner van ProMissie - Adviseurs voor familiebedrijven

kerkbanken | kerkstoelen | kansels
bankstoffering | doopvonts | lessenaars
collectezakken | liturgieborden

www.meesterlijke-interieurs.nl
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Zicht op diaconaat

Noodhulp bij
rampen wereldwijd
Mirjam de Vries

Wanneer zich wereldwijd grote rampen voordoen, ondersteunt de
generale diaconale commissie getroffenen met voedsel, medicijnen
en hulp bij wederopbouw. Hierbij wordt er samengewerkt met
organisaties die contacten hebben in het rampgebied. In veel gevallen
is de hulp een druppel op de gloeiende plaat en duurt het jaren
voordat wederopbouw voltooid is. Toch is deze ‘beker koud water’ voor
getroffenen een enorme bemoediging om weer verder te gaan en de
draad van het leven op te pakken. Het biedt perspectief in moeilijke
levensomstandigheden.
Oeganda hongersnood door El Niño
Ruim een jaar geleden was er in
Oeganda en omliggende landen een
grote voedselnood door het natuurfenomeen El Niño. El Niño zorgde

voor extreme droogte en overstromingen. Hierdoor mislukten de oogsten en
raakte het water op. Steeds meer huishoudens konden slechts één maaltijd
per dag nemen of zelfs minder. Ook
dreigde er een watertekort. De situatie

van de gezinnen was door deze omstandigheden zeer zorgelijk.
Om getroffenen te ondersteunen, vroeg
de generale diaconale commissie gemeenten om een collecte te houden.
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de zaden niet opeten maar planten.’ Dit
zei Achelai Kizito Sisto (hoofd van dorp)
tijdens de distributie van voedsel.

Aardbeving Nepal –
bouw huizen

Met opbrengsten uit giften en collecten die de generale diaconale commissie ontvangen heeft, is er voedselhulp
verstrekt aan veel gezinnen.
Via een partnerorganisatie van stichting
Woord en Daad is er hulp geboden in
een van de armste regio’s in Oeganda
(Karamoja) waar de droogte erg overheerste. 527 gezinnen (ruim 3.100
personen) zijn voorzien van voedselpakketten (bonen, mais, olie), vier soorten
zaden en gereedschap en training.

Daarnaast hebben 100 kerkleden ook
voedsel en zaden ontvangen.
‘Wij zijn dankbaar dat Nederland ons
heeft willen helpen. Nu ze ons hebben
geholpen, is het tijd dat we de inspanningen die zij geleverd hebben, nuttig
maken door het goed te gebruiken voor
de oogst. Deze taak is niet voor de overheid of ADP, maar voor elk individueel
huishouden dat met dit voedsel heeft geholpen. Laten we het voedsel gebruiken
om onze families te voeden. Laten we

Tijdens de aardbeving in Nepal in
2015 zijn meer dan 600.000 huizen
verwoest of zwaar beschadigd, evenals
infrastructuur en levensonderhoud,
waardoor miljoenen mensen getroffen
zijn. Ramechhap, ten oosten van de
hoofdstad Kathmandu is een van de
14 districten die het zwaarst getroffen
zijn. In het district werden veel woningen verwoest. De afgelopen 1,5 jaar
zijn ruim 300 families geholpen bij de
bouw van een nieuwe, aardbevingsbestendige woning. Om de juiste technieken toe te passen, werden bouwvakkers
extra getraind. In de meeste gevallen
waren de huizen zo erg beschadigd, dat
het nodig was om ze volledig te slopen.
Mensen uit de gemeenschap zijn zeer
betrokken bij de bouwwerkzaamheden
en zijn zonder uitzondering erg blij met
hun nieuwe woning. Sommige mensen
twijfelden eerst nog of ze een nieuw
huis zouden gaan bouwen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn om te veel
schulden te maken. Maar het zien van
de nieuwgebouwde huizen nam alle
twijfel weg! Bewoners en bouwvakkers
begrijpen heel goed dat het nodig en
belangrijk is om een woning aardbevingsbestendig te maken.
De meeste inwoners wilden graag voor
de feestdagen in hun nieuwe huizen
gaan wonen, zodat ze hun familieleden
daar kunnen ontvangen. Momenteel
nadert het project zijn voltooiingsfase.
Een inwoonster vertelt:
‘Ik was bezorgd hoe ik mijn kind warm
kon houden tijdens de winter. De aardbevingen hebben ons huis verwoest.
Ons voedsel en onze kleding lagen
begraven onder het puin. Ik ben zo
blij met de assistentie, waardoor ik nu
kleding kan kopen voor heel mijn gezin
en we binnenkort weer een eigen huis
hebben!’

38

Psychosociale
hulp voor
gemeenteleden
Erika kampte al jong met depressie: ‘Op mijn 20ste zat ik echt op
een dieptepunt. Ik heb altijd gehoopt dat
het over zou gaan. Tot ik me zó hopeloos
voelde, alles was zó uitzichtloos. Ik zag
het niet meer zitten, het hoefde voor mij
allemaal niet meer. Ik dacht: als ik nu
geen hulp zoek, doe ik mezelf iets aan.
En dat wilde ik eigenlijk ook niet.’ Erika
vertelt het tegen haar ouders en belt
naar De Vluchtheuvel. Regelmatig heeft
ze gesprekken met een psycholoog, waar
ze weer ruimte ervoer om te praten.
Bovenstaand is een voorbeeld uit de
praktijk. Gesprekken bij De Vluchtheuvel hielpen Erika om balans te vinden
in haar leven. Depressieve gevoelens
verdwenen langzamerhand en Erika kon
weer vooruitkijken.
Jarenlang konden leden van de Hersteld
Hervormde Kerk tegen een gereduceerd
tarief gebruik maken van psychosociale
hulpverlening van De Vluchtheuvel.
Te denken valt aan hulp bij een burnout, relatieproblemen, rouwverwerking,
identiteitsproblemen en depressie. Met
als doel om mensen zoals Erika te helpen en de stap naar hulpverlening niet
te groot te maken. De generale diaconale commissie droeg bij in de kosten en
vulde het tekort aan.
Dit jaar is deze manier van werken veranderd. Gemeenteleden betalen zelf het
volledige tarief en worden waar nodig
hierin ondersteund door een diaconie.
Waarom eigenlijk?

Diaconaat als taak van de
plaatselijke gemeente
Binnen de christelijke gemeente zijn
wij geroepen om elkaar tot een hand
en voet te zijn. Het gaat hierbij om het
elkaar bijstaan in tijdelijke en geestelijke
noden. Bij de eerste christengemeente
in Handelingen 4 zien we de diaconale
gemeente bij uitstek. Niemand wordt
gedwongen, maar ieder ziet zijn verant-

woordelijkheid om te delen van wat God
hem gegeven heeft. Leden brengen het
geld niet rechtstreeks naar de armen,
maar leggen het aan de voeten van de
apostelen. Het omzien naar elkaar krijgt
dus allereerst vorm binnen een plaatselijke gemeente, waarbij de diakenen een
coördinerende taak hebben.

Verschillen tussen gemeenten
Om diakenen te ondersteunen in hun
taak worden er waar nodig ook op
landelijk niveau regelingen getroffen.
Tegelijkertijd blijkt het in de praktijk te
verschillen hoe diaconieën met hulpverleningsvragen van gemeenteleden
omgaan. In sommige gevallen kan er
doorverwezen worden naar plaatselijk
georganiseerd diaconaal maatschappelijk werk. In andere gevallen zijn er
goede contacten met (kleine) hulpverleningsinstanties. Niet altijd werd er gebruik gemaakt van hulp van De Vluchtheuvel terwijl gemeenten hier wel voor
collecteerden.

Decentralisatie
Een trend vanuit de overheid is om
zoveel mogelijk plaatselijk te regelen.
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten en
is niet het Rijk verantwoordelijk voor de
uitvoering van de WMO, de Jeugdwet
en de Participatiewet. Een deel van deze
taken hebben de gemeenten overgenomen van de Rijksoverheid. Dit heet ook
wel decentralisatie. Binnen de gestelde
kaders heeft een gemeente de vrijheid
om hulpverlening aan inwoners vorm
te geven. Dit betekent tegelijkertijd
ook dat er tussen gemeenten onderling
verschillen zijn. Kerken worden door de
nieuwe wetgeving een belangrijke speler, omdat van burgers verwacht wordt
dat zij een beroep doen op hun eigen
netwerk als zij hulp nodig hebben.

aanleiding voor de generale diaconale
commissie om zich te bezinnen op de
werkwijze. Met hierbij als uitgangspunt
dat toegang tot christelijke zorg belangrijk is en niet onder druk moet komen
te staan. Net als een aantal andere kerkgenootschappen uit de reformatorische
gezindte heeft de generale diaconale
commissie ervoor gekozen om met ingang van 2018 niet meer op landelijk
niveau bij te dragen aan de kosten van
psychosociale hulpverlening. In de toekomst kunnen diaconieën zelf, al dan
niet met diaconieën uit de omgeving,
maatwerkafspraken maken. Tijdens de
landelijke diakendagen in 2017 kregen
diakenen hiervoor handvatten aangereikt. Diverse diaconieën participeren
op dit moment al in diaconaal maatschappelijk werk en ondersteunen zo
gemeenteleden die gebruik maken van
hulpverlening.

Wat kan een diaken betekenen hierin?
Om gemeenteleden een helpende
hand te bieden, is het belangrijk om als
diaken de weg te weten in het sociaal
domein. Op welke regelingen kan een
gemeentelid een beroep doen? Welke
zorg wordt gefinancierd door de burgerlijke gemeente? En wat komt kijken bij
de aanvraag van een persoonsgebonden
budget?
Worden er afspraken gemaakt over
psychosociale hulpverlening, dan is het
ook goed om gemeenteleden hierover
te informeren, bijvoorbeeld door middel
van een bericht in het kerkblad. Zodat
gemeenteleden als Erika weten waar ze
terecht kunnen voor hulpverlening.

Hoe verder?
Bovenstaande ontwikkelingen waren
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De krant voor christenen

Zicht op Israël

De vervolgde kerk in

Israël

Waar denkt u aan als het over vervolging gaat?
Aan welk land? En wie zijn het dan die het de
kerk moeilijk maken? Uw eerste gedachten gaan
waarschijnlijk niet uit naar Israël en naar het
Joodse volk.
Ds. R. van de Kamp, Putten, voorzitter commissie Israël

M

aar in Israël is er ook
sprake van vervolging.
U hebt misschien de
verhalen in de krant
gelezen over de demonstraties in Dimona. Een deel van de orthodox Joodse bevolking was het niet eens met de
opening van het inloophuis. Achteraf
blijkt hoeveel vooroordelen er leven
onder Joden over christenen, die naast
de werkelijkheid zijn. Dus daar is nog
heel wat werk te doen! Het was een
ongelukkige samenloop van omstandigheden. Tegelijk met de opening van
het inloophuis werd er door Jehova’s
Getuigen een flyeractie gehouden.
In Dimona dacht men dat dit met
het inloophuis te maken had en de
vlam sloeg in de pan. Niets gebeurt er
echter buiten de besturing en leiding
van de Heere en daarom mogen we
ook niet spreken van een ongelukkige
samenloop van omstandigheden. Als
wij nu zien wat het heeft uitgewerkt,
is er alleen maar verwondering! Albert
en Esther Knoester die het inloophuis
runnen, hebben ineens veel bekendheid gekregen en worden regelmatig
op straat aangesproken. Ook het
inloophuis is hierdoor op de kaart
gekomen. Inmiddels is in overleg met

Het inloophuis in Dimona met de wandschildering van het hert uit Ps. 42

de burgerlijke overheid afgesproken
om weer een paar halve dagen open te
gaan. Mensen weten de weg naar het
inloophuis te vinden! Het inloophuis
in Dimona is een prachtig voorbeeld
van een project dat door de commissie
Israël is geïnitieerd en waar inmiddels
vele vrienden, en ook andere stichtingen, de schouders onder hebben
gezet. Bij veel lezers van Zicht op de
Kerk is de commissie Israël inmiddels

bekend. Maar door het grote aantal
stichtingen en organisaties dat zich
voor Israël inzet, wordt soms door het
bos niet meer de boom van de commissie Israël gezien.
Evenals de commissie zending en
de commissie evangelisatie werkt de
commissie Israël onder de verantwoordelijkheid van de synode van de
Hersteld Hervormde Kerk. Vanuit
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Op zoek naar
beschermd wonen?
De Steenrots biedt beschermd
wonen voor (jong)volwassenen met
een psychiatrische aandoening,
gericht op herstel en deelname aan de samenleving.
Wij zijn een kleinschalige zorginstelling op
reformatorische grondslag.

Woonvorm De Reling, Katwijk (ZH)

Wij bieden 24 uurszorg aan 15 bewoners. Zij wonen:
• op de groep met een gezamenlijke keuken
en woonkamer
• in een studio, waar men kan terugvallen op de groep
• in een appartement met een hoge mate van
zelfstandigheid
Meer weten over ons? Neem contact op met Ria van
der Leer via 071 - 76 30 800 of stuur een mail naar
info@steenrotskatwijk.nl

ijk.nl
teenrotskatw
.s
w
w
w
te
si
onze web
Kijk ook op

Brengt u Hannah

DICHTERBIJ
een hoopvolle toekomst?
Heeft u ruimte in uw hart en huis? En wilt u
onderzoeken of pleegzorg iets voor u is?
Meld u aan voor een informatieavond bij u in de
buurt!

6 MAART | MIDDELHARNIS
5 APRIL | CAPELLE A/D IJSSEL
17 APRIL | DORDRECHT
Meer data en locaties vindt u op onze website.

Info en aanmelden:
timon.nl/pleegouders

Meer zelfvertrouwen
Minder klachten

Welkom bij BasiCaire
Het leven kan heel mooi zijn, maar soms gaat niet alles zoals je
wilt. Klachten zoals stress, vermoeidheid, depressie, allergiën of overgewicht kunnen je leven negatief beïnvloeden.
Peta Grootenboer legt met BasiCaire de basis om te werken
aan jouw gezondheid. Niet door halve oplossingen te bieden
maar door de gouden driehoek van Ademhalingstherapie,
Voedingsadvies en Gesprekstherapie toe te passen.

De V.V.I stelt zich al 40 jaar ten doel:

Samen werken we aan jouw welzijn.
Kom eens kennismaken!

Israël helpen met de verpleging van alle bevolkingsgroepen,

Ademhalingstraining

ongeacht afkomst en overtuiging.
Giften graag op NL97INGB000388540
t.n.v. Penn. VVI, Postbus 476, 3440 AL Woerden

www.verplegingvoorisrael.nl

IMPROVISATIECURSUS
OVER PSALMEN

in Herv.kerk in Veen voor amateurorganisten o.l.v. Gijsbert
Lekkerkerker (vakorganist).
D.V. ma. 26 februari t/m vr.
2 maart ‘s avonds van 19.00 21.30 uur. Behandeld worden
koraal en 10 variaties, de harmonieleer en modulaties. Goed
bruikbaar in de kerkdiensten of
thuis. Men kan actief of passief
deelnemen. Voorlichting za. 17
febr. om 16.00 uur Herv.kerk
in Veen, en om 19.30 uur aldaar orgelleerlingen bespeling.
Info en aanvraag folder: 0348444780. Zie website
www.gijsbertlekkerkerker.nl






Elsenerstraat 44
7461 DP RIJSSEN
T (0548) 52 03 04
Of bezoek de webshop:
www.boekenhuisrijssen.nl
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Gesprekstherapie

Werken aan je gezondheid dankzij
de drie krachtige principes van
BasiCaire

Voedingsadvies

Peta Grootenboer

Gecertificeerd PNI coach, ademhalingsspecialist
en orthomoleculair therapeut.

06 - 538 751 62

Als commissie
Israël vallen wij ook
onder de commissie
toezicht en financiën
die meekijkt bij de
financiële stromen
binnen de kerk.
gemaakt (terugkeer van Joden naar
hun thuisland), heeft in de winter
gebrek aan dekens, kachels en voedsel. Zij hebben alles achter moeten
laten en worden in Israël opgevangen
om daar een plaats in de maatschappij
te krijgen.
Diaconaal project voor teruggekeerde Joden uit Jemen

de synode worden de kaders bepaald
waarbinnen de commissie haar werk
doet. Tevens is de commissie verantwoording schuldig aan de synode. De
commissie Israël is verantwoordelijk
voor het gestalte geven aan de roeping
die de kerk heeft ten aanzien van het
Joodse volk. Dat kan alleen binnen de
kerk worden gedaan. Vandaar dat de

commissie Israël onder de verantwoordelijkheid van de synode valt. En zoals
de commissie zending ook samenwerkt met de generale diaconale commissie doen wij dat ook als commissie
Israël. Ons eerste diaconale project in
Israël is inmiddels een feit. Een groep
Joden uit Jemen, die teruggegaan zijn
naar hun vaderland, zij hebben ‘aliyah’

Als commissie Israël vallen wij ook
onder de commissie toezicht en financiën die meekijkt bij de financiële
stromen binnen de kerk. Zo vindt er
vanuit CTF overleg plaats over het
collecterooster dat naar alle gemeenten wordt gestuurd, zodat er geen conflicten ontstaan over voor welk doel
wordt gecollecteerd. Inmiddels heeft
de commissie Israël, hoewel de jongste loot aan de stam, haar positie in de
kerk gekregen en zien wij ook steeds
meer dat gemeenten collecteren voor
het werk dat de commissie Israël namens de kerk mag doen. Daar zijn wij
dankbaar voor. Hierdoor worden de
leden van de gemeenten betrokken bij
het werk in en de liefde voor Israël.
Als leden van de commissie Israël willen wij u dan ook graag meenemen in
onze roeping als kerk ten aanzien van
Israël. Wellicht een prachtige invulling voor een gemeenteavond of ouderenbijeenkomst. Binnenkort zullen wij
ook met een werkgroep van start gaan
om het werk van de commissie Israël
onder de aandacht te brengen. Opdat
het gebed voor de ‘beminden om der
vaderen wil’ wordt verlevendigd en
opdat, zoals Paulus schrijft, het gebed
dat wij voor hen doen, tot hun zaligheid is’ (Rom. 10: 1).
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Museum

'STICHTING V/H ROTTERDAMSCHE TRAMWEG
MAATSCHAPPIJ'
rijdt op 21 april op het traject Remise (de Punt) naar
Scharendijke, West Repart om 14.00 uur.
Toegang tot het museum vanaf 4 jaar € 2.00,
gratis bij aanschaf tramritkaartje.
Onze vrijwilligers hopen u te mogen begroeten in ons
museum en remisegebouw.
Zie ook www.rtm-ouddorp.nl

Eliëzer Kropveld
Uit duisternis tot licht
€11,99
Paperback, 202 blz.

Levensbeschrijving door hemzelf
beschreven. Hoe hij als Joodse
jongen de Messias mocht leren
kennen.

28 FEBRUARI & 1, 2 MAART

Antiquariaat en Uitgeverij
de Boekverkooper

EVENEMENTENHAL HARDENBERG

Tevens voor boekbinden, oude
boeken, reprints en nieuwe
boeken op bestelling.
Tel. 0646618233

Boekverkooper@kliksafe.nl

Speel met de mogelijkheden
van houtlook tegels!
BELEEF HET MET DE HELE FAMILIE IN DE VOORJAARSVAKANTIE!

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

BEZOEK DE WEBSITE
WWW.FAMILIEDAGEN.NU

ELLIGSTE CAMPING
E GEZ

D
FAMDHB_84X1125_ADV_ZichtopdeKerk.indd
1
BĲ DE HEU VELRUG

09/01/18 12:06

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

www.tegeloutletkroon.nl

Fam. Donselaar De Heygraeff 15 3931 MK Woudenberg
T 033 - 286 14 24 F 033 - 286 44 19 www.campingboerenerf.nl

Gezellige familiecamping met ruime velden
Tevens groepsaccommodatie en chaletverhuur

Energieweg 8c, Meerkerk | 0183-354225 | info@kroonvloereninsteen.nl
www.kroonvloereninsteen.nl
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Online en offline:
altijd in verbinding

AGENDA
10 MAART
JONGERENDAG 16REGIO NOORD EN MIDDEN
AMERSFOORT

21 APRIL
KINDERAPPEL 12GENEMUIDEN EN
SOMMELSDIJK

24 MAART
JONGERENDAG 16REGIO ZUID
ROTTERDAM

17 MEI
HEMELVAARTSAPPEL
LUNTEREN

14 APRIL
KINDERAPPEL 12KESTEREN EN PUTTEN

Meer info en aanmelden
www.hhjo.nl
VOOR ALLE DATA GELDT:
DEO VOLENTE

VADER-ZOONSURVIVAL
2-4 mei België
MOEDER-DOCHTERDAGEN
8-9 juni De Moer (NB)

‘HEERLIJK OM ’S MORGENS EVEN MIJN SOCIAL MEDIA TE
CHECKEN. FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, WHATSAPP;
VAN ONZINNIGE FILMPJES TOT EEN ARTIKEL OVER
EUTHANASIE TOT CHRISTELIJKE QUOTES, HET KOMT
ALLEMAAL VOORBIJ. EN VOOR JE HET WEET BEN JE
WEER EEN HALF UUR VERDER.’
JORIEKE, 18 JAAR
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Boos blijven?

Op school praat je elke dag wel
met andere kinderen. Zeg je ook
weleens iets aardigs tegen iemand
die wat lelijks tegen jou heeft
gezegd? Of blijf je boos?
Ken je het dienstmeisje van Naäman? Ze is een
meisje uit Israël. Soldaten hebben haar meegenomen naar Syrië. Ver weg van haar vader
en moeder. Het meisje werkt voor de vrouw
van Naäman. Elke dag is ze druk bezig in huis.
Veel tijd om te spelen heeft ze waarschijnlijk
niet. Even alleen zijn gebeurt vast niet zo vaak.
Op een dag gaat ze naar de vrouw van deze
belangrijke man toe. Ze weet dat Naäman
heel erg ziek is. Hij is melaats en heeft allemaal zieke plekken op zijn lichaam. Weet jij
wat ze gaat doen? Ze vertelt de vrouw over de
profeet Elisa. Met de hulp van de Heere kan
hij Naäman vast beter maken!
Zie je wat het meisje doet? Ze doet niet lelijk
tegen Naäman en zijn vrouw omdat ze haar
bij haar vader en moeder hebben weggehaald.
Nee, ze vertelt ook aan deze mensen over de
macht van de Heere. Wat doe jij? Boos worden en blijven als er iets vervelends gebeurt,
of zou je net als dit meisje aan andere mensen
vertellen over de Heere?

Hanneke de Kat
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Nee!

Kun jij alle verborgen woorden
vinden in deze woordenzoeker

?

Contact krijgen door
vragen stellen

Wijs worden door
vragen stellen

Als je in een ander land bent, ken je
niemand. De taal is anders, de mensen
doen anders. Ze kleden zich anders. Onze
zending heeft een onderwijsassistent
gestuurd naar Suriname voor de kinderen
van dominee en mevrouw Meuleman.
Zij wil ook graag kunnen praten met de
Surinamers. Maar hoe doet ze dat?

Thuis lees je in de kinderbijbel. Misschien
heb je een lievelingsverhaal. Die lees je
heel vaak en je bekijkt de mooie platen in
de kinderbijbel. Maar als je ouder wordt,
ga je ook de echte Bijbel lezen. Dat gebeurt in de kerk en thuis. Ja en de taal in
de Bijbel is best wel heel anders dan je in
de kinderbijbel leest. Hoe kan je dat nu
begrijpen? Vergelijk het verhaal in de kinderbijbel maar eens met de geschiedenis
in de Bijbel. De kinderbijbel kan helpen
om de Bijbel beter te begrijpen.
Wat nog meer? Stel vragen, vragen, vragen. Je mag alles vragen aan je ouders,
aan je opa of oma, aan je juf of meester.
En je mag altijd vragen of de Heere Jezus
het je wil leren begrijpen. Denk maar aan
de geschiedenis van Filippus en de Moor-

Ze gaat naar de buren en naar de kerk.
Ze probeert met hen te praten. Ook
gaat ze naar de markt. Daar koopt ze
groenten die de Surinamers graag eten.
In Nederland eten wij die groenten niet.
Daarom vraagt ze hoe het klaargemaakt
moet worden. En op die manier, door
het vragen, krijgt ze contact met de
mensen daar.

Zondagsschool
in Suriname

man. Hij begrijpt niets van de boekrol die
hij leest. Maar de Heere stuurt Filippus.
Hij kan heel goed vertellen en uitleggen
wat alles betekent. Zij krijgen een band.
En de Moorman gelooft in de Heere Jezus. Dat is het wonder dat de Heere wil
schenken. Vraag maar veel!
Groetjes van Corinne Klinkenberg.

Hoe komt er verbinding met elkaar?
Sleep de figuren naar hun nieuwe plek.

De onderwijsassistent in Suriname vertelt:
Ik mag hier zondagsschool doen en dat
gaat in het Nederlands. Ze leren dat wel
op school, maar het is niet hun eigen
thuistaal. Dus ik probeer zo eenvoudig
mogelijk te vertellen en gebruik een
Kinderbijbel met platen. Ik probeer mijn
verhaal te 'schilderen' voor hen. We
zingen eenvoudige liedjes. Elke zondag
is er een mooie kleurplaat, die ook
duidelijkheid geeft over het verhaal. Ik
wil gaan proberen om de kinderen te
vragen waar we voor mogen bidden, en
misschien noemen ze wel wat, maar of
ze er zelf voor willen bidden? Zelf bid ik
heel eenvoudig, met mijn hemelse Vader,
zodat dat een voorbeeld is voor hen. Ik
vertel dat ze dat ook mogen doen. En
altijd in de Naam van de Heere Jezus.
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de veelzijdigste enspdaeciak list
voor uw riet
Hbo-opleiding theologie
Heb jij interesse in een stevige theologie opleiding
op grond van Schrift en Belijdenis?
We bieden de volgende opleidingen:
- een opleiding tot Leraar Godsdienst
(GL-opleiding)
- de opleiding tot Kerkelijk Pastoraal
Werker (PW-opleiding)
- de theoretische vakken van de
beroepsopleidingen (AV-opleiding).
Je kunt ook losse modules volgen zoals
Pastoraat, Pastoraat en Ziekte, Pastorale
Psychologie, Praktische Theologie.

Nieuwe rietendaken Renovatie rietendaken
Onderhoud rietendaken Anti algen- en mosbehandeling
Plaatsen en leveren dakramen en dakkapellen
Isoleren van bestaande en nieuwe daken
Schoorsteenvegen en schoorsteenonderhoud

Wil je het Oude Testament in de grondtaal lezen,
kies dan voor een cursus Hebreeuws.
Meer informatie – ook over voorlichtingsavonden is te vinden op www.cgo.nu onder HBO-opleiding
Welkom!

De Stichting
Gemoedsbezwaarden
tegen Verzekeringen heeft ten doel de
individuele en collectieve voorlichting aan
en belangenbehartiging van
gemoedsbezwaarden tegen
verzekeringen.
Voor € 10,00 per kalenderjaar bent u
donateur van de stichting en steunt u
haar werk. U krijgt dan de door
de stichting opgestelde praktische en
principiële brochures gratis toegezonden.
Ook ontvangt u de nieuwsbrieven,
met actuele informatie,
die een paar keer per jaar verschijnen.

Recht van ter Leede 21 • 4143 LN Leerdam
T. (0345) 54 94 33 • info@hartogriet.nl • www.hartogriet.nl
Neem voor deskundig advies en een vrijblijvende offerte
contact op met Willem den Hartog 0345-549433

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

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

Telefonische vragen en donateuraanmelding
tijdens kantooruren:
0488 - 44 91 54, of via e-mail:

sgv.voorlichting@kliksafe.nl
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D

de
oneindige
‘
wereld’

e wekker op mijn mobiel zet ik
vaak meerdere keren, omdat ik
na één keer gewoon niet wakker
word. Ik probeer elke dag met God te
beginnen dus ik lees mijn ‘tekst-van-dedag’ van de YouVersion app en daarna bid ik.

Omdat ik altijd tijd inruim om wakker te worden,
kan ik lekker even social media checken. Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp; van onzinnige filmpjes tot een artikel over euthanasie tot
christelijke quotes, het komt allemaal voorbij. En
voor je het weet ben je weer een half uur verder.
Elke ochtend even op m’n rooster kijken welke
vakken ik vandaag heb zodat ik mijn tas in kan
pakken en op 9292 kijken welke trein ik straks
moet hebben.
Tijdens het ontbijt lees ik het nieuws op mijn
telefoon, check ik alle social media weer even en
zo vliegen er weer 20 minuten voorbij. Voordat ik
naar de trein loop, nog even wat muziek aan en
oordopjes in.
Hoe vaak ik op school mijn mobiel pak, verschilt
per dag. Ik probeer het te vermijden, omdat het
over het algemeen gewoon onnodig is, maar
soms ontkom je er niet aan of wil je toch wel
graag nog even weten of die ene persoon nog
gereageerd heeft. Uit school check ik meestal in
ieder geval WhatsApp nog even en in de trein
kijk ik vaak nog even op Facebook, Instagram en
Snapchat.
Als ik uit school moet werken, kleed ik snel om,
eet even wat en check vlak voordat ik weg ga nog
even of ik nog berichtjes heb. Als ik vervolgens
thuis kom, eet ik wat en kan ik ondertussen weer
een hele waslijst aan meldingen wegwerken. ’s
Avonds is het dan tijd om huiswerk te doen. Op

mijn laptop even opzoeken wat het huiswerk
is en dan, afhankelijk van wat ik allemaal moet
doen, die weer afsluiten of juist gebruiken. Ik
probeer mijn mobiel in ieder geval vaak weg te
leggen, maar soms is dat lastig. Wegleggen is wel
echt veel beter voor je concentratie…

’s Avonds op bed weer even alles checken, om
vervolgens veel te lang te blijven hangen in de
oneindige wereld van leuke filmpjes en goede
artikelen. Dan mijn wekker zetten, mobiel wegleggen en gaan slapen…
Als ik erover nadenk hoeveel ik per dag op mijn
mobiel zit en hoe weinig tijd ik met God doorbreng schrik ik echt wel. Het is echt goed om daar
eens bij stil te staan. Er zijn oneindig veel goede
tips op internet te vinden om je mobielgebruik
te minderen, zoals bepaalde social media verwijderen en gewoon heel consequent zijn in het
wegleggen van je telefoon.

H

et bijhouden
van je telefoongebruik
kan met apps
als Quality Time
en BreakFree

Jij en ik
Wat ik in ieder geval wil meegeven is dit: houd
voor jezelf gewoon eens een dag bij hoeveel
keer je je telefoon gebruikt. Het kan je echt
helpen om je er bewust van te worden en het te
minderen.
Daarnaast: zet je 3G/4G gewoon uit
als je geen internet nodig hebt.
Het geeft een hoop rust en als
je net als ik geen abonnement
hebt, scheelt het veel geld!
Jorieke de Jong uit Hardinxveld-Giessendam, 18 jaar
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Er is een brug…
tussen het verlies van een dierbare en de verzorging
van een waardig afscheid voor mensen die wensen
dat een begrafenis verzorgd wordt op een wijze die
in overeenstemming is met hun leven. Wij kunnen u
daarmee van dienst zijn.

• Uitgaande van een christelijke levensovertuiging
verzorgen wij alleen begrafenissen.
• U kunt te allen tijde een beroep op ons doen,
ongeacht waar u woonachtig bent.
• Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar.

BEGRAFENISONDERNEMING

VAN DER SLUYS
T 038 - 33 12 7 34 - M 06 - 20 96 45 58
Leendert en Agatha

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

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

Belastingaangifte voor
Predikanten
•
•
•
•
•
•

Specialisa�e in predikanten en kandidaten
Ook voor partner en gezin
Maximale a�rekposten
Doe-het-zelf mogelijkheid
Studiedagen voor predikantsvrouwen
Hypotheekadvies
033 - 887 1000

www.belastingaangiftevoorpredikanten.nl
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06:00 –
23:00
E

lke avond stel ik voordat ik ga slapen, mijn wekker in op mijn telefoon.
Zo om een uur of zes in de ochtend
gaat deze weer af. Als ik wakker word,
lees en beantwoord ik de openstaande
gesprekken op WhatsApp. Vervolgens
bekijk ik Facebook, Instagram en open
ik de foto’s op Snapchat. Dit duurt een
minuut of tien.
Onderweg naar mijn werk of school luister ik naar
muziek. Wel heb ik dan mijn internet uit staan.
Wanneer ik werk, gebruik ik alleen tijdens mijn
pauze mijn mobiel en na het werk bekijk ik alles
even snel. Op school gebeurt dit uiteraard vaker;
meestal tussen de lessen door en af en toe in de
lessen. Ook in de pauzes of in tussenuren bekijk
ik mijn mobiel. Terug naar huis luister ik vaak naar
muziek. Eenmaal thuis zet ik mijn internet weer
aan en bekijk ik de binnengekomen berichten en
de nieuwe berichten op Instagram.
Regelmatig moet er in de avonduren wat voor
school gebeuren, dus start ik mijn laptop op om
op in Word verslagen te maken. Soms start ik Excel
om te oefenen voor het vak Financieel. Af en toe
zet ik wat muziek op via YouTube. Als alles klaar
is, ga ik naar de sportschool. Voordat ik naar bed
ga bekijk ik soms programma’s en wat filmpjes op
YouTube. Wanneer ik ga slapen, zet ik mijn wekker
weer aan voor de volgende dag. Mijn wekker op
mijn mobiel vertrouw ik alleen niet helemaal, dus
heb ik een extra wekker op mijn kast staan.
Terugkijkend merk ik dat ik veel online ben. Ongemerkt pak je toch even snel je mobiel om alles
te bekijken. Vaak kun je het makkelijk vervangen.
Soms probeer ik dan ook om in de bus wat te gaan
leren voor school.
Lieke van den Boogaard uit Sliedrecht, 18 jaar
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Ouders

Goed
voornemen:

meer aandacht
voor elkaar

Over mediagebruik in het gezin
Arie van der Plas

H

oe gaan we om met de media? Hoe ga je als
ouders om met het mobielgebruik van jezelf
en van je kind? Hoe zorg je ervoor dat je
gezinsmomenten hebt en houdt? Het zijn vragen
die wellicht iedere ouder stelt, maar waarvan de
antwoorden nog niet zo eenvoudig te vinden zijn.
Dat geldt ook voor de familie Meerkerk*.
Het gezin telt vier kinderen, in de leeftijd van 13-20 jaar
en één van de dochters heeft een vriend. Vader (47) werkt
als ZZP’er in de bouw, moeder (43) is zowel moeder in het
gezin als parttime verkoopmedewerker.

Koploper
Steeds meer tieners hebben een eigen
smartphone of tablet. Zo zijn ze overal en altijd
bereikbaar en staan ze continu in verbinding
met vrienden en klasgenoten. Nederlandse
kinderen zijn koploper in Europa: 54% van
de kinderen tussen 8 en 18 jaar heeft een
smartphone. Driekwart van jongeren uit de
gereformeerde gezindte heeft een smartphone
bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.
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Verslavende prikkels
Waarom is een smartphone eigenlijk zo verleidelijk? Als mensen houden we van reactie
en waardering. Op elke activiteit op Facebook,
Instagram, Twitter, Snapchat kan een reactie
worden gegeven óf niet. De grote bedrijven van
de sociale media hebben één doel: zo lang mogelijk mensen bezig te houden met hun medium. Een tweede reden is dat we graag reageren
op prikkels. De smartphone geeft ontzettend
veel prikkels, zoals e-mails, appjes, likes. We
vinden het steeds moeilijker om de prikkels te
negeren. Dat komt door de verslavende werking
ervan: we wennen onze hersenen eraan om direct te reageren en dat smaakt naar meer, zoals
suiker in de frisdrank.
Tot slot houden jongeren die hun mobiel meenemen in of naast bed, elkaar wakker. Als er een
berichtje is binnengekomen, wordt daar meestal snel op gereageerd. Dit leidt tot slechter
slapen: dat is ongezond en ongewenst.

‘Ongeveer zeven jaar geleden zag het erbij ons heel anders
uit. De kinderen hadden geen smartphone. Ze wisten nog
niet eens van het bestaan af en misten hem dus niet. Inmiddels is de smartphone bijna onmisbaar en hebben we
er allemaal één. De jongste kinderen vallen anders buiten
de boot op school. In nog geen tien jaar tijd is er een groot
verschil gekomen tussen het oudste en jongste lid van
ons gezin.’

Tips voor anderen?
In ons gezin loopt ook niet alles vlekkeloos,
maar andere ouders willen we het volgende meegeven:
•
Het is een heel lastig punt, maar probeer een smartphone zo lang mogelijk
uit te stellen.
•
Laat het kind met eigen gespaard geld
een mobiel kopen.
•
Betaal geen abonnement of prepaid
voor je kind.
•
Tijdens het slapen en huiswerk maken
geen mobiel binnen handbereik.
•
Ga niet mee met elke vernieuwing, maar
wordt ook niet wereldvreemd.’

We gebruiken de mobiel overal voor: internet, nieuwsberichten, het weer, sociale media en WhatsApp. Familie
Meerkerk: ‘Per week kost dit ons ongeveer 60 uur, dat is 2,5
dag van 24 uur. De jongste leden van het gezin gebruiken
meer dan een halve dag per week de mobiel.’
De avondmaaltijd is echt een gezinsmoment. ‘Dan bespreken we de dag met elkaar. Iedereen vertelt wat er die dag
is gebeurd. Op die momenten hebben we afgesproken om
offline te zijn, om er zo voor elkaar te zijn. De zondag vinden we ook echt een dag voor het gezin, de mobiel wordt
dan niet gebruikt.’
Ondanks deze afspraken vinden er nog weleens frustraties
plaats. ‘Er wordt iets gezegd, maar de ander reageert niet
omdat die helemaal in beslag wordt genomen door het mobiel. Dit zouden we wel willen verbeteren: meer aandacht
voor elkaar in plaats van ons afsluiten van de rest en met
onze mobiel bezig zijn. Zeker bij de jongste kinderen zien
we dat het mobielgebruik enorm toeneemt.’
De familie Meerkerk vindt gezinsmomenten onmisbaar. ‘Zo
blijven we op de hoogte van elkaar. Anders leef je langs
elkaar heen. Het is belangrijk om goed naar elkaar te luisteren en echt belangstellend te zijn’.

Het is belangrijk
om goed naar
elkaar te
luisteren en echt
belangstellend
te zijn’.
* Familie Meerkerk heet in
werkelijkheid anders.

WAT ZIJN NU BIJBELSE UITGANGSPUNTEN VOOR HET
OMGAAN MET SOCIALE MEDIA?
Het boekje Pelgrim in Medialand geeft een aantal handvatten, zoals:
Matigheid:
maak niet overmatig gebruik van je
smartphone, sociale media of internet.
Weerbaarheid: zorg ervoor dat je nee kunt zeggen.
Hierbij gaan eigen verantwoordelijkheid
en Gods genade hand in hand!
God geeft ons in Zijn Woord Zijn geboden: heilzame leefregels om ons te beschermen. De Amerikaanse predikant ds.
David Murray benadrukt het belang van gebed voor onze
kinderen in deze 21ste eeuw: ‘We moeten bidden of onze
kinderen een nieuw hart ontvangen om op de juiste wijze
met deze nieuwe technologie om te gaan. Onze kinderen
zijn geboren met verdorven harten. Ze zullen de duisternis
liever hebben dan het licht. Ze zullen aangetrokken worden
door de duistere kant van internet. Daarom moeten we bidden of ze wedergeboren worden. We moeten God bidden
om de liefde tot de duisternis te vervangen door liefde tot
het licht.’

Nog meer tips:
•

•
•

Verjaardag? Plak een A4 op de voordeur en geef aan
dat iedereen met het oog op de onderlinge gesprekken
zijn mobiel uitzet of weglegt.
Op vakantie? Spreek met elkaar af dat je geen berichten op sociale media zet.
Installeer bij de aanschaf van de smartphone van je
kind een accountability-app, zoals Yona, Covenant
Eyes of Qustodio, zo kun je samen afspraken maken
en houden.
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Ambtsdragers/leidinggevenden

Vijf ontwikkelingen
die jongeren raken
Steven Middelkoop (senior jeugdwerkadviseur)
‘We zijn te geobsedeerd met geluk,
te zeer bezig met gelukkig zijn.
We willen dat alles leuk, leuk, leuk
is. En dat lijkt me een vergissing.’
Psycholoog Dirk de Wachter.

Deze ontwikkeling zien we ook
terug bij jongeren. Zij hebben het
materieel beter dan ooit en kennen
oorlog en rampen alleen vanuit de
media. Maar wat kenmerkt hun
ontwikkeling?

1

Hemel opgerold

Volgens psycholoog Dirk de Wachter verwachten mensen vroeger een
hemel ná dit leven. Nu willen wij
die hier op aarde creëren. Het maximale uit het leven halen, in de hoop
daarmee geluk te vinden. De Wachter duidt een ontwikkeling die de
Westerse wereld in haar greep heeft.
Sinds de Verlichting rolt men de hemel op en staren we met elkaar in de
leegte van het heelal. Velen geloven
in niets of in iets, maar zeker niet in
een God Die regeert over hemel en
aarde. We zijn daarmee aan onszelf
overgelaten. Verantwoordelijk voor
het zelf samengestelde geloof en
geluk. Dat raakt ook christenen.

Vijf ontwikkelingen

Reformatorische jongeren krijgen
voor zover ik dat kan overzien te maken met vijf ontwikkelingen die hen
deels overstijgen, maar tegelijkertijd
ook persoonlijk raken:
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Waarheid is vloeibaar en vragen
verschuiven

Jongeren die opgroeien in de Westerse wereld horen om zich heen dat
de waarheid een vloeibaar begrip is. Dogma’s lijken minder belangrijk, het gaat
om de ervaring. Wat heeft het jou persoonlijk gedaan? Alsof niet God en daarmee
het Woord, maar wij de norm zouden zijn. Het Bijbelse en calvinistische wereldbeeld waarin de Heere regeert, botst met de tijdgeest. Jongeren ervaren dit en
delen het bij catechisatie: ‘Maar ik voel het toch anders…’
Jongeren stellen in toenemende mate de vraag: ‘Bestaat God eigenlijk wel?’ in
plaats van de persoonlijke vraag: ‘Hoe word ik met God verzoend?’ Als voorzitter
van de Gereformeerde Bond lokaliseerde ds. G. Boer destijds de eerste vraag in
de middenorthodoxie en de laatste in zijn eigen achterban. Blijkbaar zijn de vragen inmiddels verschoven. Veel jongeren staan in hun beleving niet primair als
zondaar voor God, maar als waarnemer in een (wellicht) Godloze werkelijkheid.

2

Identificatie met de hele wereld

De wereld van het dorp of de eigen stad is opengebroken. Konden
jongeren zich vroeger identificeren met plaatselijke gezagsdragers of landelijke
rolmodellen, nu is de keuze eindeloos. Een vlogger uit de Verenigde Staten kan
evenzoveel identificatiefiguur zijn als de ambtsdrager uit de eigen kerkelijke gemeente. Een gefilmd geloofsgetuigenis van een artiest tijdens een gospelconcert
in Australië heeft net zoveel impact als het gesprek bij catechisatie. De preek van
een Amerikaanse voorganger is net zo eenvoudig na te luisteren als die van de
eigen predikant.
Dit geeft een enorme toename van het aantal keuzemomenten binnen de persoonlijke identiteitsvorming. De kans dat een jongere als vanzelf de eigen traditie
zal omarmen, neemt eerder af dan toe. Jongeren zijn in toenemende mate wereldburgers en verhouden zich tot de wereldkerk en bijbehorende muziekcultuur,
in al haar diversiteit.

3

De werkelijkheid waarin jongeren opgroeien, kenmerkt zich door een groot appel
op hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Zíj moeten het maken. Vanaf de kleutertijd leggen pedagogen de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen vast.
Dit legt men naast de grafieken van anderen, waardoor een beeld ontstaat. Ouders pushen hen om het maximale eruit te halen. Wie op enig vlak uitvalt krijgt
begeleiding. Pas je niet in het schema, dan krijg je een sticker. Voor je het weet
ben je met jouw specifieke talent een drop-out.
Via allerlei vormen van begeleiding kunnen jongeren makkelijker meekomen in
de stroom. Een werkelijkheid waarin alles maakbaar (b)lijkt.

5

4

Ontwikkeling is meetbaar en maakbaar

Vermoeidheid en begrenzing

Door snelle internetverbindingen en goedkope
bandbreedte zijn jongeren continu online.
Op de bank, in de bus en in bed. Babbelend,
delend en kijkend, vegen zij zich een weg door
de online werkelijkheid. De offline wereld en
online wereld vloeien voor jongeren in elkaar
over. Vanuit hun eigen bubble nemen ze het
leven van hun vrienden waar en laten ze zich
voeden via online kanalen. Voor hun uiterlijke
schoonheid hebben meiden een rolmodel
via vlogger Beautinezz, voor hun strategische
spelvorderingen bij WoW (World of Warcraft)
kijken jongens filmpjes op Youtube en voetballen doe je via Fifa met tegenstanders uit Japan
en de USA. Dit kan allemaal vanuit de eigen
slaapkamer. Ze zijn dus online continu samen
bezig, maar fysiek vaak alleen.

De verwachtingen die ouders van jongeren hebben, zijn hooggespannen. In een
wereld van voorspoed verwachten zij van hun kinderen de overtreffende trap.
Tegelijkertijd is het aantal afleidingsmogelijkheden voor jongeren enorm. Doordat
het brein ‘wakker wordt’ bij schermgebruik, gaat het Netflixen ’s nachts soms
urenlang door. Online gebeurt er altijd wat, daar wil je bij zijn. Overdag uit zich
dit in oververmoeidheid en concentratieverlies.
Jongeren hebben moeite met zelfsturing en begrenzing, zeker in de fase waarin
het puberbrein nog niet uitontwikkeld is. Ze hebben dus begripvolle maar stevige
leiding nodig, hoewel zij daar niet om vragen.

Herder in de woestijn

Vorming van jongeren in 2018 betekent dat opvoeders, leidinggevenden
en ambtsdragers zich bewust zijn van
genoemde ontwikkelingen. Daarbij
krijgen zij de functie van een herder. Alleen als je weet waar grazige
weiden te vinden zijn met voedzaam
gras, kun je als herder leidinggeven
in een woestijnachtig gebied.

Continu in beeld
en toch alleen

We dienen dus zelf in de grazige weiden
van het Woord voedsel op te doen, om
te kunnen delen en leiden. De Heilige
Geest opent de ogen voor eigen schuld,
voor Christus’ verzoening, voor het
Woord. Dat brengt op de knieën. Andrew
Gray (1633-1656) zegt daarover: ‘Wij
hebben eens door onze ongerechtigheid
een kloof gemaakt tussen God en ons,
maar Jezus Christus heeft, door onze natuur aan te nemen, een gouden brug over
die kloof gemaakt, over welke wij mogen
gaan, om met God te spreken.’
Vanuit die houding dienen we met jongeren in gesprek te gaan. Met (h)erken-

Ze hebben dus
begripvolle maar
stevige leiding
nodig, hoewel
zij daar niet om
vragen.

ning voor hun vragen, maar niet zonder
duidelijk te zijn. De Bijbelse boodschap
is niet vloeibaar en de werkelijkheid
evenmin maakbaar. De Heere regeert en
spreekt door Zijn Woord. Hij vernieuwt
door Zijn Geest ons denken waardoor
alles anders wordt. De oogkleppen vallen
af. We zien wat Hij ziet en leren bidden
om ontferming.
Het grootste probleem van veel jongeren
is niet de tijdgeest en bijbehorende ontwikkelingen. Het werkelijke probleem is
ongeloof. Laten we hen geen gebroken
bakken bieden, maar hen leiden naar de
Bron.
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advertentie

Specialist in keukens en
waterontharders
Moderne keukens

Landelijke stijl

De landelijke keuken zorgt voor sfeer en
ontspanning met prachtige rustieke details.

Kerkweg 13 | 4321 AB Kerkwerve

Tijdloze keukens

Van kleuren kiezen tot spelen met verschillende kleuren licht, alles kan.

:

www.zeelandkeukens.nl

(

Uw keuken blijft aanvoelen als vertrouwd,
als thuiskomen.

*

0111 407926

Info@zeelandkeukens.nl

TE HUUR

3 part. 6 p. recreabungs
besloten tuin, wasm.
boxspring. Op park:

HOGE-HEXEL Twente
Info 0180 - 42 52 17

www.bosvogels.nl

Het Gastenhuis

Boerderijappartementen 2/4 en 8 pers.
nabij Ommen, mooi fiets- en
wandelgebied.
Week v.a.
€120,weekend v.a.
€ 85,Midweek v.a.
€ 80,Tevens Camping
Inl. (0546) 761703

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

www.dereggevallei.nl

G

ds 1995
in

s

enieten van Hollandse
gastvrijheid in Duitse sfeer
BEL
DIRECT

Christelijke
vakantieparken

Tot 35% korting!

Kom lekker
n,
wandelen, mountain/e-bike
skiën en geniet van onze
gastronomie!

Vakantiehuis te huur
in de Belgische Ardennen
Laag seizoen korting

www.vakantiehuisrochehaut.be
0032 476 86 70 22

S lechts enkele min. rijden van Winterberg
O ns hotel beschikt over hotelkamers
voor 2 personen tot volledige
ingerichte appartementen voor
8 personen. Kom naar het mooiste
plekje in het Sauerland.

info@landhausforra.com
Tel.: 00.49.2975228 www.landhausforra.com

onsvakanties.nl/lindner
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