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M
ij is gevraagd een meditatie te schrijven over 
bovenstaand woordpaar. Nu komen we de 
woorden hulp en heil als combinatie bij mijn 
weten in de Heilige Schrift niet vaak tegen. 

De bovenstaande tekst behoort tot de uitzonderingen. In de 
berijming (!) van Psalm 60 klaagt Gods volk dat de HEERE 
hen tevergeefs naar hulp en heil deed wachten. Ook de 
berijmde Psalm 118 zingt van ‘hulp en heil ons aangebracht’ 
en dat God ‘tot hulp en heil en vreugd is geweest’. In alle drie 
de gevallen gaat dan hulp voor heil. Echter, de bede om heil 
is in de Bijbel veelvuldiger dan die om hulp. Een blik in de 
concordantie kan ons daarvan vergewissen. Heil is redding, 
behoud, verlossing. De naam van Jezus klinkt er in door. 
Jeshuah, ook in Psalm 60:13 wordt dat woord gebruikt. Heil 
is dus belangrijker dan hulp. De volgorde van hulp en heil 
zou in de berijmde Psalmen dus beter omgekeerd kunnen 
zijn. Heil en hulp. Ook in Psalm 60 (onberijmd) wordt eerst 
in vers 7 om heil gebeden: ‘Geef heil 
door Uw rechterhand en verhoor ons’. 
Daarna pas in bovenstaande tekst om 
hulp. De juiste volgorde. 

Wij hebben dus bovenal heil nodig. 
Dat komt omdat we verloren mensen 
zijn. Met alleen wat hulp komen we er 
niet. Het zou arm zijn als we de Heere 
iedere dag om hulp zouden vragen in 
allerlei zaken terwijl we nooit om Zijn 
redding verlegen zijn geworden. Wat 
het zwaarste is, moet ook het zwaarste wegen. Heil voorop. In 
Psalm 60 liet de Heere Zijn toorn voelen aan het volk opdat 
zij om heil verlegen zouden worden. In die weg ontvingen ze 
heil. God had hun een Banier gegeven opdat Zijn beminden 
bevrijd zouden worden. Voor ons is Christus die Banier. 

Volgens Jesaja staat Hij tot een Banier der volken, die naar 
Hem zullen gaan vragen. ‘De HEERE is mijn Banier’, zei 
Mozes. Maar hebben wij ons dan wel om dit veldteken 
geschaard? Hoe nodig is het naar de door God gegeven 
Banier te gaan en daarbij te blijven. Wie de Banier uit het 
oog verliest, verstoort niet alleen de orde in het leger maar zal 
vermoedelijk zelf omkomen op het veld. Bij de Banier komen 
en blijven, dat wordt je heil en redding. Ga erheen en houd 
Hem in het oog. Geef toch behoud. Anders kom ik om.

Daarnaast mag een gelovig mens ook om hulp vragen. Er 
is in Psalm 60 ook sprake van concrete nood. Joab had de 
strijd te voeren met de Syriërs, de Ammonieten en met 
de Edomieten. Het is de situatie van 2 Samuël 10. Dat 
de Heere toch hulpe zou geven. Want bij mensen klop je 
vergeefs aan. Daar was David inmiddels ook wel achter 
gekomen. De Psalmen 118 en 146 spreken er ook van. ’s 

Mensen heil is ijdelheid, vergeefsheid. 
Daarom moeten zowel heil als hulp bij 
de Heere vandaan komen. De Heere wil 
nooit ons hulpje wezen. Niet de laatste 
hulp bij ongelukken, die wij achter de 
hand houden voor het geval dat. Waar 
Hij je tot heil geworden is in Christus 
mogen wij bij Hem ook hulp zoeken. 
Zonder dat heil geen hulp. Maar dan 
is hulp ook hulpe. Met een eerbieds-e 
aan het eind. Als zelfs de vrouw hulpe is 
voor de man, hoeveel temeer de Heere 

voor de mens, die van alle andere hulp moet afzien. Wie 
zijn vertrouwen alleen op Hem stelt, zal Hem ter hulpe 
hebben. Zoals God Joab voerde in een vaste stad en leidde 
tot in Edom. Dan zing je van heil en hulp ons aangebracht. 
In die volgorde.

‘Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid, 
want ’s mensen heil is ijdelheid’.

(Psalm 60:13)

Heil en 
hulp!

Urk-Elim, ds. J.L. Schreuders

Zicht op het Woord

Waar Hij je tot heil 
geworden is in 

Christus mogen wij bij 
Hem ook hulp zoeken. 
Zonder dat heil geen 

hulp. 
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Eerst verstand en wil, 
dan affecties
Tijdens de colleges neem ik de studen-
ten mee in mijn eigen onderzoek naar 
de Duitse piëtistisch-gereformeerde 
predikant Theodor Undereyck (1635-
1693) en zijn geschriften. Hij was 
onder andere predikant te Bremen. 
Undereyck is niet de meest bekende 
theoloog, maar binnen het piëtisme is 
hij een interessant figuur, omdat hij 

Waar zetelt 

het geloof?  

Zicht op opleiding en vorming

Wanneer we het over geloof hebben, aan welk deel van ons mens-
zijn is dat dan het meest verbonden? Aan ons verstand, onze 
wil of onze gevoelens (of: affecties)? Voor een (kerkhistorische) 
stroming als het piëtisme, waarin de geloofservaring een 
belangrijke rol speelt, was dit een prangende vraag. Dit is een 
van de vragen die we tijdens de colleges van het mastervak 
‘Geschiedenis van het gereformeerd piëtisme’ behandelen. Ook 
kijken we bij kerkgeschiedenis naar de bronnen en de context 
van opvattingen.

invloeden vanuit het puritanisme en de 
nadere reformatie opneemt en die zelf-
standig verwerkt. 

Ook over de vraag waar het geloof 
zetelt, had Undereyck een eigen op-
vatting. Hoewel Undereyck enerzijds 
van mening was dat een christen niet 
zonder geloofservaring kan zijn, zette hij 
anderzijds affecties op een lagere plaats 
dan de geest (bij hem: verstand en wil). 
Deze gedachte had als praktische 

consequentie dat, wanneer je je on-
derzoekt of je een kind van God bent, 
je in de eerste plaats moet letten op je 
verstand en wil en niet op je affecties. 
Undereyck vulde dit als volgt in: als 
je het vaste besluit genomen hebt om 
God meer lief te hebben dan de we-
reld, mag je daaruit concluderen dat 
je een kind van God bent. Het gaat 
om een met verstand en wil genomen 
besluit, niet om het voelen dat je God 
meer liefhebt dan de wereld. 

Dr. J. van de Kamp, docent kerkgeschiedenis HHS
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Besluit
Tijdens college bespreken we 
deze kerkhistorische vragen, maar 
reflecteren we ook op visies uit het 
verleden. Is Undereycks opvatting over 
de zetel van het geloof Bijbels of werpt 
deze een mens terug op zichzelf in 
plaats van op Christus? 

De vraag waar het geloof zetelt, 
is een vraag die door de geschiedenis 
actueel is gebleven. Denk aan op-
wekkingen in de achttiende eeuw in 
Nederland en Noord-Amerika. Iemand 
als Jonathan Edwards dacht na over de 
vraag in hoeverre lichamelijke ‘beroe-
ringen’, zoals krijsen en het schudden 
van het lichaam, het werk van de Hei-
lige Geest waren. Hij zag emotie en 
gevoel niet als wezenlijke verschijnse-
len van het werk van de Heilige Geest. 
Vandaag de dag discussiëren we als 
christenen over de vraag of ‘uit je dak 
gaan’ met geestelijke muziek Bijbels is. 
Theologen als Undereyck en Edwards 
houden ons daarbij met hun opvattin-
gen bij de les. 

Het vak van de 
kerkhistoricus
Nu we weten hoe Undereyck 
over dit onderwerp dacht, vraagt 
de kerkhistoricus zich af aan wie 
Undereyck zijn opvatting ontleend 
heeft en in welke context hij deze 
uitspraken deed.

De eerste vraag is vrij eenvoudig 
te beantwoorden als je de werken van 
Undereyck doorneemt. Zijn eerste 
boek Christi Braut unter den Töchtern 
zu Laodicaea (De bruid van Chris-
tus onder de dochters van Laodicea, 
vgl. Openb. 3:14-22) (1670), is een 

verzameling van citaten uit de Bijbel, 
belijdenisgeschriften en theologische 
werken. De hierboven besproken 
opvattingen onderbouwt Undereyck 
met citaten van onder andere de En-
gelse gereformeerde theoloog Richard 
Baxter (1615-1691). Van hem haalt 
hij zelfs een bijna 30 bladzijden lang 
citaat aan.

Voor de tweede vraag is het nodig 
dat we ons een beeld verschaffen van 
kerk en religie in de tijd van Underey-
ck. Was er een ontwikkeling waartegen 
Undereyck zich met zijn opvatting 

wilde keren? Ja, vermoedelijk tegen 
het labadisme, de stroming rond de 
predikant Jean de Labadie. Hij scheid-
de zich in 1668 van de Waalse Kerk 
in de Republiek af, omdat hij deze te 
zeer bedorven vond. Hij wilde een kerk 
met alleen wedergeborenen. Met zijn 
aanhang vormde De Labadie een huis-
gemeente. Binnen deze groep kwam 
het bij Avondmaalsvieringen tot een 
uitbarsting van emoties: mensen spra-
ken in tongen en kusten en omhelsden 
elkaar. Terug naar Undereyck: hij zag 
dit waarschijnlijk als het gevolg van een 
te nauwe koppeling tussen geloof en 
gevoel. 

Met studenten van het vak Reformatiegeschie-
denis op excursie naar de Westerkerk en andere 
Amsterdamse kerken.

Was er een 
ontwikkeling 

waartegen 
Undereyck zich met 

zijn opvatting 
wilde keren? 

Ja, 
vermoedelijk tegen 

het labadisme, 
de stroming rond 

de predikant 
Jean de Labadie.

Vandaag de dag 
discussiëren we als 

christenen 
over de vraag of ‘
uit je dak gaan’ 

met geestelijke muziek 
Bijbels is. 

Theologen 
als Undereyck en 

Edwards houden ons 
daarbij met 

hun opvattingen 
bij de les. 



Zicht op de vrouwenbond

B
ij de Amish wordt nogal eens 
Romeinen 12:5 aangehaald: 
‘Alzo zijn wij velen één li-
chaam in Christus, maar 

elkeen zijn wij elkanders leden.’ De 
Amish willen God dienen door hun 
naaste te helpen. Een Amish werd 
eens door een toerist gevraagd of hij in 
God geloofde. ‘Ik kan je wel van alles 
vertellen, maar vraag het maar aan mijn 
buren’, antwoordde de man. 

Ook de Amish zijn, net als de Menno-
nieten, Wederdopers. Hun theologie is 
duidelijk anders en die wijzen wij als 
kerk af. Zo houden wij bij voorbeeld, 
op grond van Gods Woord, aan de 
kinderdoop vast. Dat neemt niet weg 

dat ze, wat levensstijl betreft, wel eens 
tot een voorbeeld kunnen zijn. 
  
1693: Ontstaan Amish
Zwitserland vervolgt tijdens de 16e 
en 17e eeuw de Mennonieten. Deze 
zogenaamde ‘Swiss Brethren’ over-
leven door in afgelegen gebieden te 
gaan wonen en daar zelfvoorzienend 
te leven. Tegen het einde van de 
17e eeuw beweert Jacob Ammann, 
een ouderling uit Erlenbach (kanton 
Bern), dat veel Mennonieten te we-
relds worden. Hij dringt aan op een 
terugkeer naar de voetwassing en 
op een eenvoudige en uniforme kle-
dingstijl. Bovendien moeten de man-
nen een baard dragen. Wederdopers 

In deze bijdrage staat, naast de gebruikelijke rubrieken, het tweede deel 
over Noord-Amerika. Dit, net als het eerste deel, naar aanleiding van en 
tevens naar de volgorde van een reis. Deze keer gaat het met name over 
de Amish en de stad New York. De Amish leven in een gemeenschap met 
vaste opvattingen. Zo houden ze de wereld op afstand, dit in tegenstelling 
tot de Mennonieten. De gemeenschap is heel belangrijk. Je kunt er, als 
individu, in elk opzicht altijd op terugvallen. Voor de Amish geldt dat een 
tarwekorrel belangrijker wordt naarmate het zijn identiteit verliest in 
een brood en een enkele lap stof wordt mooier in de context van een quilt. 

Noord-Amerika
Amish en de stad New York

A. Rijken-Ubak

Shipshewana, Indiana
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willen geen controle van de staat over 
de kerk en ten gevolge daarvan kun-
nen ze nu ook de mácht van de staat 
niet gebruiken om orde te houden... 
Daarom wil Ammann de zgn.’Mei-
dung’ in praktijk brengen: het mijden 
van leden die in de ban zijn gedaan. 
Dat besluit is de belangrijkste reden 
voor de splitsing van 1693 en dus voor 
het ontstaan van de Amish.  
Ze gebruiken nog steeds Meidung, 
wanneer iemand de regels van de ge-
meenschap niet naleeft, maar de ver-
schillende meningen daarover hebben 
geleid tot vele splitsingen binnen de 
Amish gemeenschap.

Amish in Pennsylvania, 
Indiana en Ohio 
De leider van de Quakers, William 
Penn (1644-1718), nodigt niet alleen 
de vervolgde Mennonieten uit om naar 
Pennsylvania te komen, zoals we in 
de vorige bijdrage zagen, maar ook de 
vervolgde Amish. Daar zullen ook zij 
in alle rust en vrede kunnen wonen. 
Vanaf 1737 reizen verschillende Amish 
naar Amerika om zich met name in 
Pennsylvania te vestigen.

In 1838 worden de laatste overgeble-
ven Indianen uit de plaats Shipshewa-
na in Indiana verdreven.
In 1840 gaan vier Amish mannen uit 
Pennsylvania op zoek naar nieuw land. 
Ze komen in Goshen terecht. Ze zijn 
onder de indruk van de grootte van de 
bomen (een aanwijzing voor vrucht-
bare grond) en de vriendelijkheid van 
de kolonisten. Uiteindelijk vestigen 
ze zich in 1841 in Shipshewana. Dat 
ligt op zo’n 23 kilometer afstand van 
Goshen. 
Shipshewana is ook nu nog een echte 
Amishplaats. Telkens opnieuw klinkt er 
geratel en dan komt er weer een zwart 
koetsje aan... Ook in de omgeving van 
Shipshewana en in de staat Ohio rijden 
er veel buggy’s.

Leefwijze Amish
De Amish zijn ‘Plain People’ (gewone 
mensen) die hun geloof als fundament 
hebben. De Bijbel is hun richtsnoer 
voor het leven van elke dag. Ze kiezen 
voor eenvoud in alle dingen en voor 
gelijkheid: de een is niet belangrijker 
dan de ander. Hun stelregel is: ‘Een 
goede afscheiding geeft een goede ge-
meenschap.’ Ze trekken samen op, 
afgescheiden van de wereld. Geen 
elektra, want dan heb je verbinding 
met de buitenwereld en die is zedeloos 
en gewelddadig. Ze hebben geen tele-
visie, Twitter- of Facebookaccount. De 
meest conservatieve leden behoren tot 
de ‘Old Order Amish’. 

Elk district heeft een bisschop als 
hoofd van de gemeenschap. Hij sluit 
huwelijken en leidt begrafenissen. 
Bovendien zijn er een paar predikan-
ten en een diaken. Niemand van hen 
heeft een theologische opleiding. De 
kerkdiensten van de Amish zijn om de 
beurt bij de gemeenteleden thuis. Een 
diaken leest het Bijbelgedeelte en de 
predikant houdt een korte en daarna 
een lange preek uit het hoofd. De 
dienst duurt al gauw zo’n drie uur. Ze 
zijn tegen oorlog en geweld en roepen 
op tot bekering en navolging van Chris-
tus volgens de regels van de Bergrede. 

Amish hebben vaak een boerenbedrijf 
en zijn pioniers op het gebied van ge-
wasbeheer. Ze waren de eersten die 
veel van de technieken op het gebied 
van gewasbeheer, die tegenwoordig 
algemeen worden gebruikt, toepasten 
omdat ze gedwongen waren te overle-
ven op kleine onproductieve percelen 
in het 17e-eeuwse Europa. Door een 
grote verscheidenheid aan gewassen 
en vee te houden kunnen de Amish zo 
zelfvoorzienend mogelijk zijn. Ze vin-
den het genoeg als ze van de opbrengst 
kunnen leven en streven er niet naar 
om ‘rijk’ te worden. Ook vinden ze 

dat ze de grond niet mogen uitputten 
en dat ze goed voor de dieren en de 
gewassen moeten zorgen omdat alles 
aan God toebehoort. Een gemiddelde 
Amish boerderij is in het noorden van 
Indiana ongeveer 100 hectare groot, 
terwijl een gemiddelde niet-Amish 
boerderij een grootte heeft van zo’n 
260 hectare. 

Volgens de Amish moet een boerderij 
lijken op de Hof van Eden. Ze moet 
een weldadige ordelijkheid uitstralen. 
De huizen zijn eenvoudig en zijn vaak 
wit geverfd. Ze zijn meestal groot met 
twee verdiepingen en een brede veran-
da. De meubels zijn degelijk en gaan 
een leven lang mee. 

Bij boerderijen staan schuren. Bij de 
bouw van een schuur (barn raising) 
gaan alle mannen met elkaar aan de 
slag. Het grote werk gebeurt in één 
dag: Voor de middag staat het geraam-
te overeind en aan het einde van de 
middag zit het dak erop. De vrouwen 
maken ondertussen als dank een uit-
gebreide maaltijd klaar. Een Amish 
spreekwoord zegt: ‘Slechts weinig las-
ten zijn zwaar als iedereen meehelpt ze 
te dragen.’

De Amish proberen in harmonie te 
leven met de natuurlijke ritmes van de 
dag en de week en met de seizoenen 
van het jaar. Zondag is een dag van rust. 
In maart tappen ze sap af van de Maple 
tree (esdoorn). Daar maken ze siroop 
van, wat ze gebruiken als natuurlijk 
zoetmiddel. Dat deden de Indianen in 
vroeger tijden ook al. In deze maand 
worden er ook veilingen gehouden door 
boeren die met pensioen willen gaan. 
Dit zijn belangrijke zakelijke en sociale 
evenementen. September en oktober 
zijn extreem drukke oogstmaanden. 
Onderzoekers van de Northwestern 
University schrijven in het tijdschrift 
Science dat de Old Order Amish in 

Omgeving Shipshewana 
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vacatures

Kijk op www.jsnoeibv.com/vacatures.php 
of scan de code voor meer informatie over 
deze functies. Geïnteresseerd in één van 
deze functies? Reageer of solliciteer dan snel!

J. Snoei B.V. is sinds 1935 handelsonderneming 
en fabrikant van stalen loodsen en toebehoren. 
De verkoop, engineering, productie en 
expeditie regelen wij vanuit onze vestiging 
in Krimpen a/d IJssel. We leveren deze loodsen 
als bouwpakket naar klanten over de hele wereld.

* Teken jij   bij ons de 
beste basis voor loodsen 
van hoge kwaliteit?

*ERVAREN ENGINEER/TEKENAAR WTB

Mensen met een beperking verdienen de zorg die precies past 
bij hun mogelijkheden. Onze medewerkers verlenen deze vanuit 
hun christelijke levensovertuiging. Zorg met liefde voor kwetsbare 
naasten! Waar u Siloah-instellingen vindt? Van Zeeland tot Urk en 
van Barneveld tot Bodegraven.

Kijk op www.siloah.nl voor meer informatie.

Zorg met liefde
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Noord-Amerika, die bekend staan om 
hun eenvoudige leefwijze, langer leven 
en gezonder zijn dan gemiddeld. 

Bij de Amish betekent een plaats aan 
de tafel dat men erbij hoort. Maaltijden 
geven de gelegenheid om afspraken te 
maken voor de dag, zorgen te bespreken 
en gezinsbeslissingen te nemen. Een 
gemeenschapsmaaltijd hoort ook bij 
een kerkdienst, een bruiloft en een be-
grafenis. Een maaltijd wordt vaak aan-
geboden om ergens voor te bedanken. 
Eten is ook een middel voor wederzijdse 
hulp; degenen die extra eten hebben, 
delen dat met een ander in nood. 

Grote tuinen en boomgaarden zorgen 
bij sommige families voor maar liefst 
800 grote potten fruit en groenten per 
jaar. In de winkel gekochte mayonai-
sepotten worden vaak gerecycled als 
inmaakpotten. 
Gedurende hun leven kopen de Amish 
gemiddeld driemaal een buggy, wat 
weinig is vergeleken met niet-Amish 
die veertienmaal een andere auto 
kopen. Ze geloven dat auto’s ervoor 
zorgen dat mensen te vaak op pad zijn. 
Buggy’s houden mensen dichter bij 
hun gemeenschap en daardoor dichter 

bij God. Een Amish reist niet altijd met 
een buggy, maar ook met trein en bus 
of een gehuurd voertuig. Het besturen 
van een gemotoriseerd voertuig is ver-
boden. Ook fietsen de meeste Amish.

Kleding Amish
De Amish maken het grootste deel van 
hun kleding zelf. Hoewel de stijl van 
hoeden, jassen en jurken per gemeen-
schap varieert, is het principe gelijk: 
een christen moet er anders uitzien 
dan anderen. In het modebewuste 
Amerika kiezen de Amish bewust voor 
een scheiding tussen hen en de wereld. 
Mannen dragen ‘s zomers een strohoed 
en ‘s winters een zwarte hoed met een 
brede rand. Zo onderscheiden de Amish 
mannen zich van buitenstaanders. 
Een Amish man heeft twee soorten 
jassen: een korte werkjas en een nette 
langere jas. Hij gebruikt, in plaats van 
een riem, bretels om zijn broek op te 
houden.
Getrouwde mannen dragen een volle 
baard zonder snor.
Vrouwen dragen jurken in één kleur 
zonder patronen. Ze gebruiken ver-
schillende kleuren, maar de meest 
felle, met name rood, worden ver-
meden. De lengte van een jurk moet 
halverwege tussen de knie en de vloer 
zijn. Jurken mogen niet opzichtig, 
vormgevend of van zijde (te luxe!), zijn. 
Ook sieraden zijn niet toegestaan. Elke 
vrouw draagt een kapje op haar hoofd, 
zelfs baby’s. De vrouw staat onder 
de man en ze moet ook te allen tijde 
kunnen bidden. Dat is naar aanleiding 
van 1 Korinthe 11:2-16 waar onder 
andere staat: ‘Doch ik wil dat gij weet 
dat Christus het Hoofd is eens iegelijken 
mans, en de man het hoofd der vrouw 
en God het Hoofd van Christus ... Maar 
een iegelijke vrouw die bidt of profeteert 
met ongedekten hoofde, onteert haar 
eigen hoofd; want het is een en hetzelfde 
alsof haar het haar afgesneden was.’

Kinderen worden gezien als een ge-
schenk van God. Ze gaan vanaf hun 
zesde tot hun veertiende jaar naar 
Amish scholen (groep 1 t/m 8). Daar 
leren ze onder andere de Engelse taal, 
zodat ze zaken met niet-Amish kun-
nen doen. Thuis spreken ze namelijk 
alleen Pennsylvania Dutch, dat is niet 

afgeleid van het Engelse woord voor 
Nederlands, maar van Deutsch - Duits. 
De taal van de Amish wordt ook wel 
Deitsch genoemd. Na schooltijd leren 
de meisjes koken, bakken en naaien. 
Jongens leren het boerenwerk, vissen 
en maken speelgoed. Softbal, volleybal 
en basketbal zijn veel voorkomende 
sporten voor jongens en meisjes. 
Na de schooljaren wordt de vrien-
dengroep belangrijk. Rond hun 16e 
jaar krijgen jongeren gelegenheid om 
een tijd de wereld buiten de Amish 
gemeenschap te verkennen (Rum-
springa). Op die manier kunnen ze een 
bewuste keuze maken. Ongeveer 65% 
van de jongeren verleggen dan hun 
grenzen door het bezit van radio’s, het 
dragen van wereldse kleding, het bij-
wonen van films en zelfs het kopen van 
auto’s. Gemiddeld keert 90% daarvan 
‘vrijwillig’ terug. Als je niet terugkeert, 
word je vaak verstoten door je familie 
en de gemeenschap (Meidung). 

Bij terugkomst wordt de desbetref-
fende jongere gedoopt (18-22 jaar) en 
maakt dan voor de rest van het leven 
deel uit van een Amish gemeenschap. 
Dat betekent ook dat men zich houdt 
aan de zogenaamde ‘Ordnung’, die over 
privé, publiek en ceremonieel gedrag 
gaat. Deze richtlijnen zijn voor een 
groot deel mondeling overgeleverd, 
maar alle leden kennen de Ordnung 
van hun kerkdistrict. Sommige regels 

KLEDING
Niet gelijk aan de wereld maar 
naar Gods wil 

LAND
Wat we zaaien, zullen we 
ook oogsten 

VOEDSEL
Voedsel is een geschenk van 
God om van te genieten en te 
delen met degenen die hon-
ger hebben 

VERVOER
Een auto kan je sneller ergens 
brengen, maar in een buggy 
hoor en zie je meer onderweg

TIJD
Er is een tijd voor alles en een 
seizoen voor elke activiteit 
onder de hemel
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vacature 's

Werken als

bevlogen leerkracht 

of 

flexibele 
invaller?

 

 

                           
www.colon.nu 

Het gebeurt in de klas

           Lesgeven is goud

Wil jij je talenten inzetten binnen ons bedrijf?

Kijk op www.profielnorm.com voor actuele

vacatures.

 

De Bruin Administratie & Advies B.V. 
 
Heeft een vacature voor: 
 

Administratief medewerk(st)er 
MBO-4 werk- en denkniveau 

 
De belangrijkste taken zijn: 
 
 Verwerken administraties 
 Samenstellen jaarrekeningen 
 (Voorbereiden van) belastingaangifte 

 
 

Parttime werken behoort tot de mogelijkheden. 
Reacties, bij voorkeur per mail, naar: 

De Bruin Administratie & Advies B.V. 
Willem de Zwijgerweg 113 
4191 WD Geldermalsen 
Tel: 0345-581571 
info@debruinadministratie.nl 
www.debruinadministratie.nl  

Alblasserdam     T. 078 69 18 754      teovanhorssen.nl

COLLEGA’S GEZOCHT: (AANKOMEND) HOVENIER

MEEDENKEN is onze Passie

Hertzstraat 13a 
6716 BS Ede 
tel. 0318-655675 
www.asav.nl  
info@asav.nl  

WWW.ASAV.NL

Uw partner voor

Kranen en takels
Hijsgereedschap

Maatwerk
Keuringen
Inspecties

Onderhoud
NEN3140

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V.
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hebben een directe Bijbelse achter-
grond, maar andere niet. 

Amish trouwen jong en hebben vaak 
een groot gezin. Amish jongeren kiezen 
hun eigen partners. Onderlinge huwe-
lijken met andere Amish gemeenschap-
pen zijn gebruikelijk. Met het huwelijk 
komt ook de verantwoordelijkheid. 
Echtparen moeten voor het huwelijk 
worden gedoopt en lid van de Amish 
kerk worden. November en december 
zijn populaire maanden voor bruilof-
ten. Een bruid draagt een eenvoudige, 
nieuwe, zelfgemaakte blauwe jurk. 
De Amish kennen alleen het kerkelijk 
huwelijk en de kerkdienst is thuis! Na 
het huwelijk bezoeken ze, als een soort 
huwelijksreis, alle familieleden en dan 
ontvangen ze tegelijkertijd de huwe-
lijksgeschenken.
 
Amish vrouwen stellen hun gezin en de 
gemeenschap boven zichzelf. Ze heb-
ben geen betaalde baan, wel verkopen 
ze fruit en groente uit eigen tuin en niet 
te vergeten … quilts! Omstreeks 1870 
zijn er de eerste Amish quilts. Ze zijn 
eenvoudig en hebben donkere kleuren. 

Later komen er ook lichtere kleuren en 
versieringen. In elke quilt wordt met 
opzet een foutje aangebracht met als 
achterliggende gedachte dat alleen God 
volmaakt is. 

Tegenwoordig wonen de Amish in  
28 van de 50 Amerikaanse staten, met 
name in Indiana, Ohio en Pennsyl-
vania, en bovendien in de provincie 
Ontario in Canada. Eind 18e eeuw 
woonden er 500 Amish in Noord-Ame-
rika en ongeveer 5.000 aan het begin 
van de 20e eeuw en in deze tijd zo’n 
318.000. De populatie verdubbelt zich 
elke 18 à 20 jaar.

Fredon, New Jersey 
Vanaf de staat Ohio gaat de route 
dwars door Pennsylvania naar New 
Jersey. In december stond er in Neder-
land in de kranten dat er in Pennsylva-
nia plaatselijk ruim anderhalve meter 
sneeuw gevallen was! 

Het is bijzonder om in dat grote land 
Amerika ook mensen te ontmoeten 
die dezelfde waarheid belijden. Onder 
andere in Fredon is dat het geval. Daar 
woont een Nederlander met zijn Ameri-
kaanse vrouw, die in hun vrije tijd pre-
ken en andere kerkelijke lectuur vanuit 
het Nederlands in het Engels vertalen. 
Fredon betekent: plaats van vrijheid. 
Hun huis is, ongeveer 260 jaar gele-
den, over een waterput gebouwd. Dan 
konden de Indianen het drinkwater 
niet vergiftigen, die overigens van hun 
eigen grond verdreven waren...

Clifton, New Jersey
De Netherlands Reformed Congregati-

on (NRC)kerk van ds. L. Vogelaar staat 
in Clifton. Zijn vrouw, mw. A. Voge-
laar-van Amersfoort is de schrijfster 
van maar liefst 75 boeken.

De stad New York
De staat New Jersey grenst aan de 
staat New York. Ook de stad New York 
ligt in deze staat. In 1625 was het in 
Nederlandse handen en heette het: 
Nieuw-Amsterdam. In 1664 kwam het 
in Engelse handen. Koning Karel II 
van Engeland gaf het gebied aan zijn 
broer, de hertog van York. Dan wordt 
Nieuw-Amsterdam: New York. Het 
hedendaagse New York is de grootste 
stad van de Verenigde Staten. ‘The City 
That Never Sleeps’ oftewel ‘the Big Ap-
ple’ (waarschijnlijke betekenis: de stad 
met onbegrensde mogelijkheden).

De vijf stadsdistricten van New York 
zijn: Manhattan, Brooklyn, Queens, 
The Bronx en Staten Island. 
 
Staande op de oever van de rivier de 
Hudson is er een prachtig zicht op de 
skyline van New York met aan de rech-
terkant het nieuwe One World Trade 
Center. De zogenaamde architectoni-
sche hoogte is 1776 voet of omgere-
kend 541 meter. Die hoogte verwijst 
naar het jaar 1776, waarin de Ameri-
kaanse Onafhankelijkheidsverklaring 
werd ondertekend. Op diezelfde plaats 
in Manhattan stond eerst het World 
Trade Center met de Twin Towers, 
met 110 verdiepingen per toren. Het 
waren toentertijd in 1972 de hoogste 
gebouwen ter wereld. Ze waren een 
belangrijk onderdeel van New York en 
een symbool van de V.S. gelegen in 
het financiële hart van New York. De 
torens zijn verwoest op 11 september 
2001. Op deze gedenkwaardige dag 
vliegen terroristen met twee gekaapte 
passagiersvliegtuigen doelbewust de 
Twin Towers binnen. 
Aan het einde van de Avenue of the 
Americas is Central Park. Daar staan 

Een quilt met een duif uit de ark van 
Noach (Gen.8:11)

Tot zover de Amish puzzel!

Koetsjes Central Park

One World Trade Center bij avond
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Kopij voor het volgende blad kunt  
u voor 30 juli e-mailen naar:  
a.rijken-ubak@solcon.nl 

Tevens kunnen de berichten voor 
de website naar bovengenoemd 
e-mailadres gestuurd worden.

e-mail secretaresse HHV: 
cbhovestadstoffer@solcon.nl

veel koetsjes waar je de stad mee kunt 
verkennen. Deze koetsjes zijn bedoeld 
voor werelds vermaak. Dit in tegenstel-
ling tot die van de Amish. Zij proberen 
door middel van hun koetsjes dichter 
bij hun gemeenschap en daardoor 
dichter bij God te blijven.

Ontario, Canada 
Vanuit de staat New York komt men 
over de Queen Elizabeth Way in Cana-
da, in de provincie Ontario, waar ook 
veel Amish wonen. De Niagara Wa-
tervallen op de grens van Amerika en 
Canada zijn wereldberoemd.

St. Catharines, Canada
St. Catharines ligt aan de voet van het 
Ontariomeer. Daar staat ook een kerk 
van de Netherlands Reformed Con-
gregation (NRC), met als predikant 
ds. A.H. Verhoef. Zijn vrouw, mw. M.J. 
Verhoef-Vossebelt vertaalt zondags-
schoolboekjes van de Gereformeerde 
Bijbelstichting, die onder jongeren in 
Canada en Noord-Amerika verspreid 
worden. 

Diezelfde waarheid die we in de ‘Oude 
Wereld’ belijden hoorden we ook nog in 
de ‘Nieuwe Wereld’. Onder andere in 
onze contacten met de mensen van de 
TBS (zusterorganisatie GBS), de men-
sen in Fredon en de predikanten van de 
Netherlands Reformed Congregation 
(NRC). Dat geeft toch een verbonden-
heid, mocht het zijn een verbondenheid 
niet alleen voor de tijd, maar ook voor 
de eeuwigheid.

Alle data: D.v.    

Skyline New York

door het geloof in Christus Jezus. Het 
bloed van de Heere Jezus reinigt ons 
van al onze zonden, het is een daad 
van God, alles buiten onszelf. Hoe 
gaan wij in ons dagelijks leven om met 
Gods dag? En hoe is onze kerkgang? Is 
ons leven toegewijd aan de Heere? Zijn 
wij dode zondaren van binnen of leven-
de vruchten van geloof en bekering? 
Hij maakt ons zo dat wij de zonde gaan 
haten en vlieden en de zonde wordt 
dan van een lust tot een last. Dan krij-
gen wij een levensverandering en laten 
onze oude gewoonten gaan, zoals bij 
voorbeeld: geen sport meer op zondag. 
De heiligmaking hebben wij niet van 
onszelf, ons vlees wordt gekruisigd met 
Christus, de oude mens sterft af en 
gaat andere wegen zoeken. 'Een chris-
ten is een pelgrim, houdt uw wandel 
eerbaar onder de heiligen en jaag het 
goede na.' Een belangrijke vraag, die 
de dominee aan ons meegeeft naar 
huis, is: Bent u al een pelgrim en bent 
u al bekleed met de geestelijke wapen-
rusting?

A. Slingerland-van Mullem,  
secretaresse

Uit de Regio's
Verslag Regioavond Zuid-West op 
22 maart 2018 te Ouddorp 
De avond wordt geopend met het 
zingen van Psalm 118:7
De presidente, mw. E. Me-
laard-Keijzer, heet alle bezoekers harte-
lijk welkom. In het bijzonder ds. B.D. 
Bouman, die voor ons een lezing hoopt 
te houden over ‘Levensheiliging’. Mw. 
Melaard spreekt over de Bijbelstudies 
die we afgelopen seizoen mochten 
hebben op onze verenigingen: De 
Geestelijke Wapenrusting.
Ds. Bouman  leest 1 Petrus 1:13-2:18 
voor, waar de levensheiliging naar vo-
ren komt. Hij  beperkt de lezing tot 3 
punten.  1. Het belang van de levens-
heiliging 2. Wat houdt levensheiliging 
in? 3. Levensheiliging in de praktijk. 
Heilig leven is zoals 1 Petrus:15-16 
het verwoordt: 'Maar gelijk Hij Die 
u geroepen heeft, heilig is, zo wordt 
ook gij zelven heilig in al uw wandel; 
Zijt heilig, want Ik ben heilig.' De 
Catechismus verwoordt het zo mooi: 
de rechtvaardigmaking voor God en 
de vergeving van de zonden, verkregen 

Uit de verenigingen
Op dinsdag 16 januari vieren wij als 
vrouwenvereniging 'De Kandelaar' uit 
Kruiningen het 25-jarig bestaan van de 
vereniging. Gemeenteleden zijn uitgeno-
digd om dit jubileum met ons te geden-
ken. Ter gelegenheid van het jubileum 
leest mw. Van Weele de notulen voor van 
de oprichtingsvergadering op 26 januari 
1993. Zij vertelt ook het een en ander 
over het eerste verenigingsjaar. Janet 

Hoekman vertoont foto's van een aantal 
hoogtepunten uit het verenigingsleven 
van de afgelopen jaren. Mw. Vette leest 
een gedicht voor met als titel 'De Kan-
delaar' van Christien de Priester. Er zijn 
twee leden die ook 25 jaar lid zijn van de 
vereniging. De vrouwenvereniging telt 
op dit moment 29 leden.

A. van Vugt, secretaresse
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Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Na de winter komt er een 
periode dat het vereni-

gingsleven stil ligt. Maar voor 
de vakantie aanbreekt moet er 
door de besturen van de vereni-
gingen altijd nog veel geregeld 
worden voor het nieuwe verga-
derseizoen.

Dit geldt ook voor het lande-
lijk bestuur van de Vrou-

wenbond. De voorbereidingen 
voor de Bondsdag zijn in volle 
gang. Op 6 oktober hopen wij 
onze 10e Bondsdag te houden  
in de nieuwe Bethelkerk te 
Lunteren. Het thema van de 
Bondsdag is: ‘Wet en Evangelie’. 
Ds. J.L. Schreuders uit Urk zal 
‘s morgens spreken over: ‘De 
middelaar van het oude ver-
bond’. Ds. F. van Binsbergen uit 
Schoonrewoerd spreekt in de 
middagvergadering over: ‘De 
Middelaar van het nieuwe ver-
bond’. Op de Bondsdag is ook 
de afsluiting van ons project 
voor het ‘Seminarie’. Veel vereni-
gingen hebben al geld overge-
maakt. Wij kijken ook uit naar 
uw bijdrage. 

Het nieuwe Bijbelstudieboek-
je 2018-2019 is klaar. Het 

gaat over ‘Het leven van Mozes’. 
Bestelt u het tijdig dan heeft u 
het ruim op tijd binnen.

De Toerustingsdagen zijn  
15 november in Ridderkerk 

en 22 november in Elspeet.  
Ds. L. Groenenberg uit 
Oud-Beijerland komt voor ons 
spreken over: ‘Eenzaamheid’.

Een gezegende zomer toege-
wenst.

Agenda
6 oktober (zaterdag) 
Lunteren:  10e  Bondsdag
Thema:  ‘Wet en Evangelie’ 
Spreker ‘s morgens:  ds. J.L. Schreuders
Onderwerp:  ‘De middelaar van het oude verbond’
Spreker ‘s middags:  ds. F. van Binsbergen
Onderwerp:  ‘De Middelaar van het nieuwe verbond’

15 november
Ridderkerk:  Toerustingsdag voor alle leden
Spreker:  ds. L. Groenenberg
Onderwerp:  Eenzaamheid 

22 november
Elspeet:  Toerustingsdag voor alle leden
Spreker:  ds. L. Groenenberg
Onderwerp:  Eenzaamheid 

29 november
Veen:  Regioavond Zuid-Oost
Spreker:  ds. L. Treur
Onderwerp:  Het leven van Mozes 

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten te koop!

Mededelingen 

Bijbelstudieboekje 
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. U kunt het boekje bestellen bij:  
a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 561287 
De prijs is € 4,-- en voor niet-leden € 5,-- (incl. verzendkosten). 

01. Ds. H. Zweistra, Urk (Wijkgemeente Elim) - De geboorte van Mozes, een 
‘zoon’ van Farao’s dochter en zijn vlucht naar Midian 

02. Ds. G.T. van Appeldoorn, Melissant - Zijn roeping in de woestijn
03. Ds. G.J. van Asperen, Monster - ‘s Gravenzande - Mozes voor Farao en 

de plagen van Egypte
04. Ds. C.J.P. van der Bas, Zomba (Malawi) - Pascha en de uittocht uit 

Egypte
05. Ds. IJ.R. Bijl, Vriezenveen - Begin van de woestijnreis
06. Ds. F. van Binsbergen, Schoonrewoerd - Het leiderschap van Mozes 

betwist
07. Ds. G.J. Blankers, Bruchem - Water uit de rotssteen, overwinning op 

Amalek en de koperen slang
08. Ds. J. den Boer, Nieuwleusen - Mozes op de berg Sinaï
09. Ds. R.C. Boogaard, Soest - Het gouden kalf
10. Ds. P.D. van den Boogaard, Ederveen - Mozes als voorbidder: ‘Indien Uw 

aangezicht niet medegaan zal, doe ons vanhier niet optrekken’, Nieuwe 
stenen tafelen

11. Ds. B.D. Bouman, Stellendam - Mozes sterft en de verheerlijking op de 
berg
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Het leven van Mozes
 Bijbelstudies door predikanten van de

Hersteld Hervormde Kerk

Uitgegeven door de

Hersteld Hervormde Vrouwenbond

Het leven van Mozes

 Bijbelstudies door predikanten van de
Hersteld Hervormde Kerk

uitgegeven door de

Hersteld Hervormde Vrouwenbond
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Uw partner 
voor het leveren 
en monteren 
van plafonds 
en wanden.

Grote Sternstraat 21 
4332 DH  Middelburg
Telefoon 0118-681228 

lood-, koper- en zinkwerk

installatiewerkzaamheden

Zernikeweg 41 | 3241 MG Middelharnis
M 06 5271 7168 | E info@tlugtenburg.com

Galjoen 12, 3181 NP Rozenburg
0181 - 21 89 12

info@betonbouwwest.com

www.betonbouwwest.com

B O U W E R S  M E T  V I S I E  |  www.middelwateringbouw.nl

Aannemingsbedrijf Middelwateringbouw B.V. is de betrouwbare bouwpartner 
van particulieren, overheidsinstellingen en bedrijven. In samenwerking met 
onze opdrachtgevers ontwikkelen en realiseren wij de meest uiteenlopende 
werken in de woningbouw en utiliteitsbouw.

Groenendijk 134, 2911 BB  Nieuwerkerk aan den IJssel
Postbus 138, 2900 AC  Capelle aan den IJssel
Tel. 0180 - 391 391, info@middelwateringbouw.nl

Wij feliciteren de HHG Stellendam met haar nieuwe kerkgebouw
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‘We zijn dankbaar dat we na 
de scheuring tijdelijk ge-
bruik konden maken van 

een voormalig schoolgebouw. Daarna 
hebben we een pand aangekocht dat 
in gebruik was als supermarkt. Beide 
gebouwen mochten we uit Gods hand 
ontvangen’, aldus dhr. A. van Rossum, 
diaken en voorzitter van de bouwcom-
missie. 

Het laatstgenoemde gebouw had echter 
ook beperkingen. In de kerkzaal was 
geen daglicht en het plafond was laag. 
Het was moeilijk om het binnenklimaat 
te beheersen en bovendien was het pand 
oud. Daarom moest omgezien worden 
naar een nieuwe locatie. ‘We mochten 
ervaren dat de gemeente achter de plan-
nen stond. Ook in fi nancieel opzicht 
werd er veel toegezegd en veel gegeven.’ 

Het overgrote deel van de werkzaamhe-
den is door de aannemer uitgevoerd. ‘Na 

de oplevering is er heel veel werk gedaan 
door professionele vrijwilligers die over 
vakkennis beschikken. Ook stonden elke 
dag vrijwilligers klaar om hun steentje 
bij te dragen, zodat er overdag veel werk 
verzet kon worden. Het bouwteam be-
stond uit vrijwilligers. Zij hebben het ge-
hele proces begeleid. Het was goed om 
aan het nieuwe Godshuis te arbeiden en 
met elkaar voor Gods gemeente en tot 
Zijn eer bezig te zijn. Dat gaf onderling 
verbroedering en verbondenheid.’

Verwonderd blikt dhr. Van Rossum te-
rug. ‘We mogen terugzien op een bouw 
zonder ongelukken. We mogen zien 
dat de Heere God verder wil gaan met 
onze gemeente. Dat is een onverdiend 
geschenk dat we als zondige mensen 
hebben ontvangen.’ Dhr. Van Rossum 
spreekt de wens uit dat het ontvangen 
kerkgebouw gebruikt zal worden tot eer 
van de Heere en tot uitbreiding van de 
gemeente te Stellendam. 

Een schoolgebouw, een voormalige 
supermarkt en nu een kerkgebouw op een 
nieuwe locatie. Er is dankbaarheid dat een 
nieuw kerkgebouw in gebruik genomen kon 
worden aan de Voorstraat in Stellendam. 

Zicht op kerkelijk bureau

Nieuw
 kerkgebouw  kerkgebouw 

HHG Stellendam

Kwartaalkalender 
ZODK mei 2018

20 en 21 mei Pinkster-
zendingscollecte  

15 juni  Vergadering 
generale synode

17 juni Collecte fonds 
noodlijdende 
gemeenten en 
personen

2 september  Collecte oplei-
ding predikanten

Voor alle data geldt: Deo volente

Op D.V. zaterdag 
2 juni verschijnt het 
kerkelijk jaarboek!

Door velen wordt uitgezien naar de 
verschijning van het jaarboek 2018 
van de Hersteld Hervormde Kerk, 
omdat het prettig is om weer over de 
actuele gegevens te beschikken. 

U kunt het kerkelijk jaarboek nu voor-
delig aanschaffen! De prijs bij voor-
intekening is € 7,50. Na 1 juni a.s. is 
de prijs vastgesteld op € 8,95. U kunt 
intekenen bij alle boekhandels. Vanaf 
2 juni kunt u het jaarboek ophalen bij 
uw boekhandel. Natuurlijk is het ook 
mogelijk het jaarboek bij het kerkelijk 

bureau te 
bestellen. 
Als we het 
jaarboek naar 
u toesturen, 
brengen we 
de verzend-
kosten in 
rekening.  JAARBOEK
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Onderstaande ondernemers fe l ic i teren de HHG te  Stel lendam met het  nieuwe kerkgebouw.

   

Bouwcenter Esselink leverde 
alle bouwmaterialen

We bedanken de bouwcommissie en aannemer 
voor de constructieve samenwerking!

Wij voeren onderhoud- en nieuwbouw werkzaamheden uit voor zowel particulieren 
als de zakelijke markt  Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit:

www.goereeschilders.nl

Eendrachtsdijk 3, 3251 AG Stellendam                        
Tel: 0187-493861                                
info@goereeschilders.nl

Wij verzorgden het complete schilderwerk en de 
wandafwerking. 

• Schilderwerk, binnen en buiten
• Behangwerk 

•  Diverse Spuittechnieken 
• Beglazing
• Houtrot Sanering 

P R O J E C T       S E R V I C E  

P R O J E C T       S E R V I C E  

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

Mosselstraat 4, Yerseke  -  Tel: 085 - 7603700 / 06 - 83 94 90 75
E-mail: jdek@projectservicezuidwest.nl  |  www.projectservicezuidwest.nl

P r o j e c t s t o f f e r i n g  –  P V c  s t r o K e n

tA P i j t  –  V i n Y L  –  M A r M o L e U M  –  PA r K e t

B i n n e n  –  e n  B U i t e n Z o n W e r i n g

o o K  V o o r  PA r t i c U L i e r e n

t e g e n  P r o j e c t P r i j Z e n !
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Onderstaande ondernemers fe l ic i teren de HHG te  Stel lendam met het  nieuwe kerkgebouw.

Ingenieursbureau voor bouw & civiel  

Constructie: Ontwerp en advies              ww.cerfix.nl 
 
 
 
 
 
 
 

  Architectenbureau BORN BV BNA 
 

Sommelsdijk | www.bornarchitecten.nl 
Dank voor de fijne samenwerking! 

Geluidsinstallatie en toebehoren verzorgd door

Barendrecht . Nunspeet . www.wesotronic.nl

Kijk voor meer sterke verhalen op www.hansestaalbouw.nl

hanse + staal een sterk verhaal

Ook de basis van dit 
sterke verhaal is staal!

EN BEDANKEN DE HERSTELD HERVORMDE KERK TE STELLENDAM VOOR HET IN ONS GESTELDE VERTROUWEN

WIJ FELICITEREN DE HERSTELD

HERVORMDE KERK TE STELLENDAM

MET DE INGEBRUIKNAME VAN

DE NIEUWE KERK
WWW.TIELEMANKEUKENS.NL

BOOMGAARDPAD 29, 3257 KA OOLTGENSPLAAT 
TEL. 06-10932679
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Eddy Brons 
(06) 1314 3100    

eddy@bhvdakwand.nl

VOOR UW ASBEST-
SANERING EN 
NIEUWE BEPLATING 

HELPT U ÉÉN VAN ONZE BEWONERS?
Met € 20,- per maand helpt u hen aan :

voeding, kleding, therapie en verbandmiddelen

WWW.JEMIMA.NL / � nanciele-adoptie

Kijk ook op onze website www.steenrotskatwijk.nl

      Op zoek naar 
beschermd wonen?
De Steenrots biedt beschermd 
wonen voor (jong)volwassenen met 
een psychiatrische aandoening, 

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

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

Christelijke
vakantieparken
Christelijke

sin
ds 1995

onsvakanties.nl/lindner
0184 - 422 000

Tot 35% korting!

 

 

 

 

Vakantiehuis huren? 
Boek voordelig direct bij 

de eigenaar 

  Top locaties 
 Vakantieparkenoverzicht 
 Christelijke doelgroep 
 Verhuur uw vakantiehuis 
 Uw eigen site 
 Gratis proef 
 Reviews, social media buttons 

MIJNVAKANTIESTEK.NL 

‘Mijnvakantiestek, 
uw vakantiestek’ 
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Zicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op Zending

Project Suriname
Uitgezonden werkers:
•  Fam. Ds. A. Meuleman 

(zendingspredikant)

Post Suriname: 
Postbus 1459, 
Paramaribo, Suriname

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

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

(zendingspredikant)

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

Engels met een scheutje Chichewa

Het evangelie delen 
in een gesloten land

John Paton,
 zendeling op de

Nieuwe Hebriden



Al snel nadat de eerste verbin-
ding is gelegd tussen de Hersteld 
Hervormde Kerk en de beginnen-
de Reformed Presbyterian 
Church (RPC) van Malawi, is 
nagedacht over de opleiding van 
voorgangers. Men zag het belang 
in van Bijbels en gereformeerd 
onderwijs aan hen die het Woord 
in de gemeenten moeten bedie-
nen.

Dertig stuDenten
Regelmatig is het druk op het 
seminarieterrein. Dertig studen-
ten bevolken de lokalen. Een 
grote groep van vijftien eerste-
jaars studenten. Ze zijn in sep-
tember 2017 begonnen met hun 
studie. Daarnaast zijn er vijftien 
studenten die al in de gemeen-

ten werken. Zij komen om hun 
studie te voltooien. 
De dag begint met het zingen 
van een psalm, met gebed en 
een meditatie. De eerste dag 
waarop lesgegeven wordt, wordt 
de meditatie gehouden door een 
van de docenten, door dr. Jumbe, 
ds. Banda of door mij. De andere 
dagen van de week is er bij toer-
beurt een meditatie van een stu-
dent die in de laatste fase van 
zijn studie zit. 

eerstejaars
We spannen ons in om de 
Bijbelkennis van de studenten te 
verhogen. Aan het begin van de 
studie wordt daar veel tijd in 
gestoken. Ds. Banda geeft onder-
wijs over de Bijbelboeken van het 

Oude Testament. Zelf mag ik de 
inleiding op het Nieuwe 
Testament aanbieden. 
Verder is het waardevol dat stu-
denten vertrouwd worden 
gemaakt met de geschiedenis 
van de zending en van de kerk in 
Malawi. Dr. Jumbe neemt dat 
onderdeel voor zijn rekening. En 
natuurlijk krijgen de eerstejaars-
studenten ook het nodige aange-
reikt uit de belijdenis van hun 
kerk. Ds. Banda bespreekt met 
hen de Heidelbergse 
Catechismus, die in het Engels én 
in het Chichewa beschikbaar is.
Het eerste halfjaar is stilgestaan 
bij het gebed. Ik had het voor-
recht om de studenten daarover 
het een en ander aan te reiken. 
In het tweede halfjaar zijn we 
begonnen met een eerste korte 
cursus over het voorbereiden en 
houden van een preek. Ook 
omdat de eerstejaarsstudenten 
zonder uitzondering al ouderling 
zijn en regelmatig in hun 
gemeente geroepen worden om 

F O C U S Ds. C.J.P. van der Bas

E n g e l s � m e t � e e n � s c h e u t j e � C h i c h e w a

een indruk van het 
 seminarie in Malawi

Best�wat�onwennig,�zo�voelde�ds.�Van�der�Bas�zich�in�het�eerste�

halfjaar�op�het�seminarie.�Maar�toch�voelt�hij�zich�gedragen�door�

het�Woord�van�God.

Z i c h t  o p  Z e n d i n g  -  J a a r g a n g  1 2
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Z i c h t  o p  Z e n d i n g  -  J a a r g a n g  1 2

te preken. Het geeft me veel 
vreugde om de studenten daar-
bij terzijde te staan.

OuDerejaars
Verdieping en verbreding van de 
kennis: dat is het doel van het 
onderwijs dat wordt gegeven 
aan de ouderejaarsstudenten. 
Ds. Banda geeft een cursus over 
de kleine profeten. Mijn taak is 
het om hen wat meer aan te rei-
ken over de grote verbanden in 
de Heilige Schrift: Bijbelse 
Theologie. Dr. Jumbe leest met 
hen de Institutie van Calvijn. De 
kerkorde wordt behandeld, ande-
re godsdiensten en andere chris-
telijke groeperingen.

OnwennigheiD 
Na meer dan dertig jaar 
‘gewoon’ predikant te zijn 
geweest, geef ik nu les aan een 
seminarie. Dat is op zich al een 
ervaring, zeker omdat het in een 
ander land gebeurt. En in het 
Engels, waarbij het aan de orde 
van de dag is dat een deel van de 
studenten je niet helemaal kan 
volgen, vanwege hun beperkte 
kennis van het Engels. Je pro-
beert je onderwijs te doorspek-
ken met woorden uit het 
Chichewa, om het belangrijkste 
wat je aanreikt toch in de buurt 
van allen te brengen. We werken 
met studieboeken, die voorhan-
den zijn. Maar die stonden niet 
per se op het lijstje boeken die ik 

al eens gelezen had.
Al met al voelt het zeker het eer-
ste halfjaar best wat onwennig. 

geDragen 
Tegelijk mag worden beleden, 
dat we ons gedragen weten door 
de HEERE. Als ik het wil typeren, 
denk ik aan een tweetal 
woorden uit het Bijbelboek 
Deuteronomium. Op het eerste 
woord stuitte ik nadrukkelijk 
toen ik een serie preken voorbe-
reidde over dit Bijbelboek in 
Kruiningen en Tholen: hoofdstuk 
1 vers 30 en 31: ‘De HEERE uw 
God, Die voor uw aangezicht 
wandelt, Die zal voor u strijden, 
naar alles wat Hij bij u voor uw 
ogen gedaan heeft in Egypte. En 

in de woestijn, waar gij gezien 
hebt, dat de HEERE uw God u 
daarin gedragen heeft, als een 
man zijn zoon draagt, op al de 
weg, dien gij gewandeld hebt, 

totdat gij kwaamt aan deze 
plaats.’ 
Het andere woord werd me ooit 
aangereikt door mijn grootvader: 
hoofdstuk 33, het eerste deel van 
vers 27: ‘De eeuwige God zij u 
een woning, en van onder eeu-
wige armen.’ 
De HEERE draagt ons in de 
arbeid, waar Hij ons toe geroe-
pen heeft. Zo handelt de HEERE, 
op het gebed. We weten dat 
velen in de gemeente en thuis 
het zendingswerk een plaats 
geven in hun gebeden. Mag ik u 
en jullie allen vragen om dat te 
blijven doen? God is een Hoorder 
der gebeden! n

m e i  2 0 1 8  -  g e r o e p e n  t o t  g e t u i g e n
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het plan ‘Meezenden’ in de 
gemeente
Vindt�u�het�ook�lastig�om�betrokken�te�zijn�op�zendingswerk?�

Wij�als�zendingscommissie�van�Kesteren�dachten�ook�lang�na�

over�dit�onderwerp.�We�bespreken�met�u�hoe�wij�hierin�onze�

weg�willen�gaan�voor�de�komende�jaren�door�middel�van�het�

plan�‘Meezenden’.�Wellicht�ook�iets�voor�uw�gemeente.�

Wij wilden onze gemeenteleden meer 
betrokken krijgen op zending, maar 
we misten overzicht. Na een fijn 
gesprek met leden van het zendings-
bureau van de ZHHK werd ons een 
voorstel gedaan: ‘Is plan ‘Meezenden’ 
iets voor jullie gemeente?’ Door een 
samenwerking aan te gaan met de 
ZHHK aan de hand van dit plan, kun-
nen we nu meer inspanning leveren 
om de zending onder de aandacht te 
brengen bij onze gemeente. Ook kun-
nen we structureel bijdragen om zen-
dingswerk mogelijk te maken.
Wij steunen voor een periode van 

3-5 jaar het werk van dominee en
mevrouw Van der Bas in Malawi. We
stimuleren de gemeente tot meeleven.
Zo ontstaat er een band tussen hen
en onze gemeente. En zo mag een
zendingswerker ervaren dat er liefde
en betrokkenheid om hen heen is
 vanuit het thuisland.

Hoe stimuleren wij betrokkenheid in 
onze gemeente? Door: 
- Te stimuleren tot meeleven en

voorbede (gebed, post, mail) met en
voor de zendingswerker.

- Te delen met de gemeente.

Opbrengsten van acties en zen-
dingsbusjes, maar ook dankbaar-
heid jegens hen. 

- Kennismakingsmomenten te plan-
nen. De zendingswerker komt tij-
dens zijn verlof in de gemeente. Hij
preekt of vervult een gemeentemid-
dag en -avond. Wij betrekken de
kinderen en jeugd hier ook in. Een
eetmoment met de kinderen en
koffiedrinkmoment met de ouderen
na afloop kan hierin bijvoorbeeld
voorzien.

- Gezellige activiteiten te onderne-
men binnen de gemeente. Onze
fiets- en autopuzzeltocht vorig jaar
op tweede pinksterdag is daar een
geweldig voorbeeld van. Wat fijn
om met elkaar ontspannen bezig te
zijn voor de zending!

Hoe raakt u als gemeentelid betrok-
ken bij de zending? Sta open voor de 
bovengenoemde voorbeelden. U heeft 
uw zendingstaak. Al heeft uw 
gemeente geen zendingswerker uit-
gezonden uit eigen gemeente, geef 
uw ’broeders’ een plek in uw hart en 
gebed.

Wij zijn enorm enthousiast over dit 
plan. We hopen het de komende jaren 
verder gestalte te geven in onze 
gemeente. We bevelen het plan dan 
ook warm aan. ‘Ziet, hoe goed en hoe 
liefelijk is het, dat broeders ook 
samenwonen.’

Interesse? Wanneer een kerkenraad 
(of plaatselijke zendingscommissie) 
van een gemeente geïnteresseerd is 
in het plan en graag meer informatie 
wil ontvangen, kan contact opgeno-
men worden met Bureau Zending, 
info@zhhk.nl of (0318) 55 42 12. n

T R A N S P A R A N T Alien Timmerman, zendingscommissie in Kesteren 

Z i c h t  o p  Z e n d i n g  -  J a a r g a n g  1 2

john Paton, zendeling op 
de nieuwe hebriden (2)

Er dreigt namelijk een misoogst 
door grote droogte, en het is niet 
moeilijk te raden wie daarvan 
de schuld krijgt... Echter, juist tij-
dens de kerkdienst van die zon-
dag geeft God een enorme 
regenval. De Tannezen voelen 
wel aan dat Paton beschermd 
werd door zijn God.
Paton krijgt van veel dingen de 
schuld. En ergens is dat ook wel 
te begrijpen. De Tannezen doen 
namelijk érg slechte ervaringen 
op met blanke handelaren. Het is 
dan niet zo vreemd dat een 

blanke zendeling en een blanke handelaar over 
één kam worden geschoren. Om een voorbeeld te 
noemen: er breekt een ernstige ziekte uit op 
Tanna, de mazelen. Binnen korte tijd overlijdt 
meer dan een derde deel van de bewoners. Het 
blijkt dat een blanke handelaar de bevolking 
wilde vermoorden en daarom op vier plaatsen op 
het eiland een met mazelen besmette man aan 
land stuurde. Als een blanke zoiets op zijn gewe-
ten heeft, krijgt de eveneens blanke Paton dat op 
zijn bordje. Treurig dat handelaren uit landen die 
zichzelf als christelijk betitelen, zich zo misdragen 
dat dat het werk in Gods Koninkrijk belemmert.

LiCht
Gelukkig is het niet zo dat Paton helemaal in zijn 
eentje zijn werk moet doen tussen allemaal vij-
andig gezinde lieden. Hoewel vrijwel iedereen 
vasthoudt aan het heidense geloof, compleet met 
mensenoffers, en hoewel de ene stammentwist 
na de andere wordt beslecht op een bloedige 
manier en met een kannibalenmaaltijd achteraf, 
zijn er ook mensen die aan de kant van John 
Paton staan. Beter gezegd: die aan Gods kant 

staan. Een bewoner van een nabijgelegen eiland 
die tot geloof is gebracht, is een van Patons 
trouwste helpers. Abraham heet hij. Hij ziet hoe 
duister zijn land is, hij ziet hoe hard het Licht der 
wereld nodig is. Zijn voortdurend gebed is dat 
God het licht van Zijn Woord toch niet wegneemt 
van het eiland. Zijn grootste angst is dat zijn 
landgenoten in het duivelse duister achterblijven. 
Maar God wil niet het Woord daar verdwijnt. 
Paton kan met Gods hulp een deel van de Bijbel 
vertalen en drukken in de taal van de Tannese 
bevolking. Het is het allereerste boek dat gedrukt 
wordt in deze taal!

uitDaging
Op een dag staat men op het punt weer een oor-
log met een andere stam te beginnen. Paton 
spreekt de dorpsbewoners toe en probeert hen 
ervan te overtuigen dat geluk niet te vinden is in 
het verslaan van een andere stam, maar in het 
volgen van Jezus. Drie priesters die dat ook 
horen, maken duidelijk dat ze niets van deze 
boodschap moeten hebben. Ze hebben God niet 
nodig, stellen ze. Paton weet welke satanische 
krachten zij bezitten. Hij daagt hen daar uit hem 
te doden met hun bezweringen. In stilte roept hij 
tegelijkertijd tot zijn God. Iedereen wacht met 
ingehouden adem. En er gebeurt... NIETS. Paton 
geeft hen zeer grootmoedig nog de tijd tot de 
eerstvolgende zondag, en als het dan niet gelukt 
is, zullen ze moeten toegeven dat God hem 
beschermde. Niet moeilijk te raden dat ze dat 
inderdaad moeten gaan toegeven. En het blijft 
niet bij tandenknarsend toegeven, want twee van 
de drie priesters mogen door deze wonderlijke 
uitdaging leren geloven in de God van de blanke 
zendeling!

VertreK
Hoewel er dus lichtpunten zijn, lijkt de duisternis 
vooralsnog te overheersen. De vijandschap en het 
gevaar worden uiteindelijk zo groot, dat Paton 
het eiland moet gaan verlaten. Hij vertrekt naar 
Australië om daar zijn ervaringen te delen, in de 
hoop dat de drang tot zending op Tanna juist 
aangewakkerd zal worden. Ook al vertrekt hij dan 
van het eiland, het eiland en de bewoners blijven 
in zijn hart. n

(wordt vervolgd)

Ds. W. Pieters V I S I E

Paton�ervaart�veel�tegenstand�in�zijn�werk�op�het�

eiland�Tanna.�De�lokale�bevolking�zit�hem�op�allerlei�

manieren�dwars.�Ze�stelen�bijvoorbeeld�alles�wat�los�

en�vast�zit.�Ze�bedreigen�hem.�Op�een�dag�willen�

hem�zelfs�vermoorden.�
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Wij�als�zendingscommissie�van�Kesteren�dachten�ook�lang�na�

over�dit�onderwerp.�We�bespreken�met�u�hoe�wij�hierin�onze�

weg�willen�gaan�voor�de�komende�jaren�door�middel�van�het�

plan�‘Meezenden’.�Wellicht�ook�iets�voor�uw�gemeente.�

Wij wilden onze gemeenteleden meer 
betrokken krijgen op zending, maar 
we misten overzicht. Na een fijn 
gesprek met leden van het zendings-
bureau van de ZHHK werd ons een 
voorstel gedaan: ‘Is plan ‘Meezenden’ 
iets voor jullie gemeente?’ Door een 
samenwerking aan te gaan met de 
ZHHK aan de hand van dit plan, kun-
nen we nu meer inspanning leveren 
om de zending onder de aandacht te 
brengen bij onze gemeente. Ook kun-
nen we structureel bijdragen om zen-
dingswerk mogelijk te maken.
Wij steunen voor een periode van 

3-5 jaar het werk van dominee en
mevrouw Van der Bas in Malawi. We
stimuleren de gemeente tot meeleven.
Zo ontstaat er een band tussen hen
en onze gemeente. En zo mag een
zendingswerker ervaren dat er liefde
en betrokkenheid om hen heen is
 vanuit het thuisland.

Hoe stimuleren wij betrokkenheid in 
onze gemeente? Door: 
- Te stimuleren tot meeleven en

voorbede (gebed, post, mail) met en
voor de zendingswerker.

- Te delen met de gemeente.

Opbrengsten van acties en zen-
dingsbusjes, maar ook dankbaar-
heid jegens hen. 

- Kennismakingsmomenten te plan-
nen. De zendingswerker komt tij-
dens zijn verlof in de gemeente. Hij
preekt of vervult een gemeentemid-
dag en -avond. Wij betrekken de
kinderen en jeugd hier ook in. Een
eetmoment met de kinderen en
koffiedrinkmoment met de ouderen
na afloop kan hierin bijvoorbeeld
voorzien.

- Gezellige activiteiten te onderne-
men binnen de gemeente. Onze
fiets- en autopuzzeltocht vorig jaar
op tweede pinksterdag is daar een
geweldig voorbeeld van. Wat fijn
om met elkaar ontspannen bezig te
zijn voor de zending!

Hoe raakt u als gemeentelid betrok-
ken bij de zending? Sta open voor de 
bovengenoemde voorbeelden. U heeft 
uw zendingstaak. Al heeft uw 
gemeente geen zendingswerker uit-
gezonden uit eigen gemeente, geef 
uw ’broeders’ een plek in uw hart en 
gebed.

Wij zijn enorm enthousiast over dit 
plan. We hopen het de komende jaren 
verder gestalte te geven in onze 
gemeente. We bevelen het plan dan 
ook warm aan. ‘Ziet, hoe goed en hoe 
liefelijk is het, dat broeders ook 
samenwonen.’

Interesse? Wanneer een kerkenraad 
(of plaatselijke zendingscommissie) 
van een gemeente geïnteresseerd is 
in het plan en graag meer informatie 
wil ontvangen, kan contact opgeno-
men worden met Bureau Zending, 
info@zhhk.nl of (0318) 55 42 12. n

T R A N S P A R A N T Alien Timmerman, zendingscommissie in Kesteren 
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john Paton, zendeling op 
de nieuwe hebriden (2)

Er dreigt namelijk een misoogst 
door grote droogte, en het is niet 
moeilijk te raden wie daarvan 
de schuld krijgt... Echter, juist tij-
dens de kerkdienst van die zon-
dag geeft God een enorme 
regenval. De Tannezen voelen 
wel aan dat Paton beschermd 
werd door zijn God.
Paton krijgt van veel dingen de 
schuld. En ergens is dat ook wel 
te begrijpen. De Tannezen doen 
namelijk érg slechte ervaringen 
op met blanke handelaren. Het is 
dan niet zo vreemd dat een 

blanke zendeling en een blanke handelaar over 
één kam worden geschoren. Om een voorbeeld te 
noemen: er breekt een ernstige ziekte uit op 
Tanna, de mazelen. Binnen korte tijd overlijdt 
meer dan een derde deel van de bewoners. Het 
blijkt dat een blanke handelaar de bevolking 
wilde vermoorden en daarom op vier plaatsen op 
het eiland een met mazelen besmette man aan 
land stuurde. Als een blanke zoiets op zijn gewe-
ten heeft, krijgt de eveneens blanke Paton dat op 
zijn bordje. Treurig dat handelaren uit landen die 
zichzelf als christelijk betitelen, zich zo misdragen 
dat dat het werk in Gods Koninkrijk belemmert.

LiCht
Gelukkig is het niet zo dat Paton helemaal in zijn 
eentje zijn werk moet doen tussen allemaal vij-
andig gezinde lieden. Hoewel vrijwel iedereen 
vasthoudt aan het heidense geloof, compleet met 
mensenoffers, en hoewel de ene stammentwist 
na de andere wordt beslecht op een bloedige 
manier en met een kannibalenmaaltijd achteraf, 
zijn er ook mensen die aan de kant van John 
Paton staan. Beter gezegd: die aan Gods kant 

staan. Een bewoner van een nabijgelegen eiland 
die tot geloof is gebracht, is een van Patons 
trouwste helpers. Abraham heet hij. Hij ziet hoe 
duister zijn land is, hij ziet hoe hard het Licht der 
wereld nodig is. Zijn voortdurend gebed is dat 
God het licht van Zijn Woord toch niet wegneemt 
van het eiland. Zijn grootste angst is dat zijn 
landgenoten in het duivelse duister achterblijven. 
Maar God wil niet het Woord daar verdwijnt. 
Paton kan met Gods hulp een deel van de Bijbel 
vertalen en drukken in de taal van de Tannese 
bevolking. Het is het allereerste boek dat gedrukt 
wordt in deze taal!

uitDaging
Op een dag staat men op het punt weer een oor-
log met een andere stam te beginnen. Paton 
spreekt de dorpsbewoners toe en probeert hen 
ervan te overtuigen dat geluk niet te vinden is in 
het verslaan van een andere stam, maar in het 
volgen van Jezus. Drie priesters die dat ook 
horen, maken duidelijk dat ze niets van deze 
boodschap moeten hebben. Ze hebben God niet 
nodig, stellen ze. Paton weet welke satanische 
krachten zij bezitten. Hij daagt hen daar uit hem 
te doden met hun bezweringen. In stilte roept hij 
tegelijkertijd tot zijn God. Iedereen wacht met 
ingehouden adem. En er gebeurt... NIETS. Paton 
geeft hen zeer grootmoedig nog de tijd tot de 
eerstvolgende zondag, en als het dan niet gelukt 
is, zullen ze moeten toegeven dat God hem 
beschermde. Niet moeilijk te raden dat ze dat 
inderdaad moeten gaan toegeven. En het blijft 
niet bij tandenknarsend toegeven, want twee van 
de drie priesters mogen door deze wonderlijke 
uitdaging leren geloven in de God van de blanke 
zendeling!

VertreK
Hoewel er dus lichtpunten zijn, lijkt de duisternis 
vooralsnog te overheersen. De vijandschap en het 
gevaar worden uiteindelijk zo groot, dat Paton 
het eiland moet gaan verlaten. Hij vertrekt naar 
Australië om daar zijn ervaringen te delen, in de 
hoop dat de drang tot zending op Tanna juist 
aangewakkerd zal worden. Ook al vertrekt hij dan 
van het eiland, het eiland en de bewoners blijven 
in zijn hart. n

(wordt vervolgd)

Ds. W. Pieters V I S I E

Paton�ervaart�veel�tegenstand�in�zijn�werk�op�het�

eiland�Tanna.�De�lokale�bevolking�zit�hem�op�allerlei�

manieren�dwars.�Ze�stelen�bijvoorbeeld�alles�wat�los�

en�vast�zit.�Ze�bedreigen�hem.�Op�een�dag�willen�

hem�zelfs�vermoorden.�
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Verlof zendingswerkers
In de komende zomerperiode (augustus en september) hopen 
zowel dominee C.J.P. van der Bas als dominee A. Meuleman op 
verlof te komen naar Nederland. 
Beide predikanten zijn in de maand september beschikbaar voor 
een presentatie bij u in de gemeente. Voor het afspreken van 
een presentatie kunt u contact opnemen met het zendingsbu-
reau (e-mail: info@zhhk.nl of tel.: 0318-505541).

In tegenstelling tot de berichtgeving in de vorige ZOZ, kunt u 
voor het afspreken van preekbeurten rechtstreeks contact opne-
men met de predikanten.
voor het afspreken van preekbeurten rechtstreeks contact opne-

Oproep fa
milie Kar

els

In mei hoopt de familie Karels definitief terug te keren van

het zendingsveld in Tanzania. Zij hebben daar bijna 10 jaar 

bijbelvertaalwerk verricht en zijn in die periode mede 

gesteund door ZHHK. De komende tijd hoopt Jacob Karels

vanuit Nederland verder te werken. Jacob en Albertine heb-

ben veel te vertellen. Ze kunnen het komende seizoen (en 

daarna) een presentatie verzorgen op een gemeenteavond, 

vrouwenvereniging, jeugdvereniging, zondagsschool of voor

wie interesse heeft. Neemt u hiervoor contact op met de TFC

secretaris@jacobenalbertine.nl of rechtstreeks met Jacob 

Karels jacob_karels@sil.org.

Gebedspunten

Suriname:
•  Op het moment maakt de gemeente een

stormachtige groei door. Dankbaarheid is

gepast. Gebed is echter nodig voor de nieuw-

komers. Bid voor het werk van de Heilige 

Geest in hun harten, opdat ze staande zullen

blijven. Ook voor de bestaande leden vragen 

we dat gebed. Zij moeten immers ineens met

een nieuwe situatie leren omgaan.

•  Met de familie Meuleman zijn we dankbaar

dat ze een gezonde zoon en klein broertje 

(Waldo Jedidja) uit Gods hand hebben ontvan-

gen.

Malawi:
•  De toerustingscursus voor ouderlingen in de

verschillende classes zijn in het voorjaar 

begonnen. Door een groot tekort aan predi-

kanten zien ouderlingen zich genoodzaakt om

de Catechismus uit te leggen en om te preken

uit Gods Woord. Een eenvoudige cursus preek-

voorbereiding wordt hun nu aangeboden. We 

bidden dat de HEERE dit werk in Zijn 

Koninkrijk wil gebruiken.

Beide predikanten zijn in de maand september beschikbaar voor 

voor het afspreken van preekbeurten rechtstreeks contact opne-voor het afspreken van preekbeurten rechtstreeks contact opne-

Zing mee in hetzendingskoor
In het najaar start een groot zendingskoor dat vijf zangavonden zal verzorgen op diverse plaat-sen in het land. Ook levert het koor een bijdrageaan het middagprogramma van het eindejaars-concert in De Doelen in Rotterdam. De muzikaleleiding is in handen van dirigent Peter Wildeman en organist Joost van Belzen. Het repertoire zal bestaan uit zendingspsalmen enbekende zendingsgezangen. De repetitieavon-den vinden plaats op diverse locaties, dus vast ook bij u in de buurt. Ben je / bent u vijftien jaarof ouder en houdt u van zingen? Ga dan naar: www.zendingskoor.nl.

VrijwilligersZendingsdag
Voor de organisatie van de Zendingsdag op zaterdag 15 september zoeken we nogvrijwilligers.

We zoeken hulp voor:• Catering
• Kinderprogramma• Crèche
Vele handen maken licht werk, dus help mee! Je kunt je aanmelden via zendings-dag@zhhk.nl. 

Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of 
hun gezinsleden jarig:

13-05 De heer Erik Ju Organisatiedeskundige Malawi
25-05 Mevrouw H.A. Meuleman-Bongiovanni Suriname
08-06 Willem Meuleman (2009) Suriname
13-07 Marijke van der Plaat Kinderwerkster Suriname 

(in opleiding)
29-07 Rick Meuleman (2014) Suriname
24-08 Mevrouw Margriet Ju Malawi

U kunt hen verblijden met een kaartje. De adresgegevens zijn 
als volgt:
•  Post Malawi: PO Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)
•  Post Suriname: Postbus 1459, Paramaribo, Suriname
•  Marijke van der Plaat: Lage Boezem 42, 2957 RD Nieuw-

Lekkerland

Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen en 
 downloaden.
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D I F F U U S

Bedankt!

In de maand maart mocht Ingrid de Mos in Suriname

haar verjaardag weer vieren. En tot haar verbazing ont-

ving zij daarvoor heel veel mooie en lieve kaarten van u. 

Ook tijdens de kerstdagen heeft ze veel kaarten ontvan-

gen. Heel veel dank, want dat is zo’n bemoediging. Dat 

zoveel mensen achter ons staan en voor ons bidden, dat

hebben we nodig. En het is een zegen. Zo mogen we 

samen delen in het Koninkrijk van de Heere. Dank u wel!
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13-05 De heer Erik Ju Organisatiedeskundige Malawi
25-05 Mevrouw H.A. Meuleman-Bongiovanni Suriname
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13-07 Marijke van der Plaat Kinderwerkster Suriname 
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S P E C T R U M

het evangelie delen in een 
gesloten land 

In sommige landen mag het Woord 
van God vrijuit gedeeld worden. In 
andere landen mag het niet. In 
Centraal-Azië werken wij in zo’n 
gesloten land waar zendingswerkers 
niet welkom zijn . Dit betekent niet 
dat we het evangelie niet kunnen 
delen, maar wel dat dit alleen moge-
lijk is binnen de grenzen van persoon-
lijke contacten en relaties. Zo kunnen 
we in ons werk en dagelijks leven 
getuigen wat het volgen van Jezus 
betekent. 

ergOtheraPie en De teChnisChe 
wereLD

We richten ons in het zendingswerk 
op twee onderdelen. Het eerste 

onderdeel is het werken met kinderen 
met een beperking en hun families. 
Een van ons zet zich in als ergothera-
peut. Daardoor hebben we de moge-
lijkheid om bij mensen thuis te 
komen, een vertrouwensrelatie op te 
bouwen en Gods liefde in daad en, 
waar mogelijk, in woord te delen. Het 
hebben van een kind met een handi-
cap is hier een schande. Daarom wil-
len we juist deze mensen bereiken 
met het bevrijdende nieuws van een 
Zaligmaker die alle zonden, schaamte 
en schande weggenomen heeft voor 
allen die in Hem geloven.

Daarnaast richten we ons op mannen 
in de technische wereld. Er zijn maar 

heel weinig zendingswerkers die zich 
richten op deze groep. Als industrieel 
productontwerper kan een van ons 
actief zijn in de technische wereld en 
samenwerken met lokale mensen om 
zo verschillende producten te ontwer-
pen en lokaal te produceren, waaron-
der verschillende ergotherapeutische 
hulpmiddelen die hier niet te krijgen 
zijn. Door met hen te werken, willen 
we deze mannen bekendmaken met 
het werk en de opstanding van de 
Heere Jezus en hun leren hoe zij vol-
gelingen van Hem kunnen zijn.

terug
November vorig jaar kwamen we 
terug in Moerkapelle voor een verlof-
periode, waarin ook ons zoontje 
geboren werd. Eind februari zijn we 
weer weggegaan, met het gebed van 
gemeente, familie en vrienden. Wij 
geloven dat zending niet iets is van 
een individueel persoon. Zending is 
een opdracht voor het hele Lichaam 
van Christus. Daarom is dat gebed zo 
belangrijk voor ons. 

Het is ons verlangen dat er meer 
bewustwording komt om als kerk 
actief met zending bezig te zijn. Het 
Woord roept ons op om Hem gehoor-
zaam te zijn en Hij belooft Zijn zegen 
hieraan te verbinden. Dit is iets wat 
wij in ons werk ervaren en deze 
vreugde willen we graag delen, om zo 
de kerk te bemoedigen en ons samen 
te verblijden in wat God in de wereld 
doet.

Een hartelijke groet,
JJ&B

Vier�jaar�geleden�waren�het�de�woorden�‘De�oogst�is�wel�groot,�

maar�de�arbeiders�zijn�weinige’�(Lukas�10:2a)�die�ons�niet�los-

lieten.�In�2015�werden�we�uitgezonden�vanuit�de�Hersteld�

Hervormde�Gemeente�in�Moerkapelle.�Inmiddels�hebben�we�

twee�jaar�zendingswerk�mogen�doen.�Onze�eerste�verlofperio-

de�is�net�voorbij.�We�zijn�samen�met�ons�pasgeboren�zoontje�

weer�terug�in�Centraal-Azië�om�het�evangelie�te�delen.

Meer informatie over het zendings-
werk? Mail naar leefmee.vep@out-
look.com. Of neem contact op met 
Henri & Henriët Pool: 06-18334521.
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Energie 
voor kerken

Bedankt voor uw deelname!
Ruim 3.500 kerken en kloosters doen al 
zeven jaar mee met het inkoopcollecti ef 
Energie Voor Kerken.

Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk 
voordelig groene energie in bij Greenchoice, 
de energieleverancier van het collecti ef.

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

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

de energieleverancier van het collecti ef.

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

• Opti male persoonlijke service

Stopper 84x60mm.indd   1 5-12-2017   12:13:16

kerkbanken | kerkstoelen | kansels 
bankstoffering | doopvonts | lessenaars

collectezakken | liturgieborden

www.meesterlijke-interieurs.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

Of bezoek de webshop:
www.boekenhuisrijssen.nl

Elsenerstraat 44
7461 DP RIJSSEN
T (0548) 52 03 04
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Het evangelisatiewerk in de Bijlmer, dat onder verantwoordelijkheid 

van de classis Midden verricht wordt, heeft een nieuwe naam. Sinds 

enkele maanden vindt het evangelisatiewerk in de Bijlmer, vanuit de 

Hersteld Hervormde Kerk, plaats onder de naam ‘Kruispunt Bijlmer’.

Evangelisatiewerk 
in de Bijlmer 

Zicht op evangelisatie

Het evangelisatiewerk in de Bijlmer, dat 
onder verantwoordelijkheid van de classis 
Midden verricht wordt, heeft een nieuwe 
naam. Sinds enkele maanden vindt het 
evangelisatiewerk in de Bijlmer, vanuit de 
Hersteld Hervormde Kerk, plaats onder 
de naam ‘Kruispunt Bijlmer’.

Al 17 jaar wordt er iedere eerste 
zaterdag van de maand geëvangeliseerd 
in de Bijlmer. De laatste jaren gebeurt 
dit voornamelijk op het Bijlmerplein. 
We ontmoeten daar met name 
moslims, atheïsten, hindoes en 
spirituele christenen. We zijn dankbaar 
dat we vaak mogen merken dat God 
werkt. Onlangs was er nog een jong 
stel, dat veel van de Heere Jezus 
wilde weten en uit de Bijbel wilde 
gaan lezen. Een keer kwam er een 
vrouw langs met een versleten Bijbel. 
Twaalf jaar geleden was het Nieuwe 

aan de HHK. In het afgelopen jaar is 
de werkgroep Bijlmer daarom actief 
op zoek geweest naar een locatie om 
samenkomsten te kunnen beleggen. 
Een lastige zoektocht! De weinige 
kerkgebouwen in de Bijlmer worden 
al zeer intensief gebruikt. Het is heel 
normaal als er in een kerkgebouw negen 
kerkdiensten per weekend gehouden 
worden. Andere zaalruimte is vaak niet 
beschikbaar voor religieuze doeleinden.

Met dankbaarheid vermelden we 
dat er begin dit jaar wel een locatie 
gevonden is. Op korte afstand 
vanaf het Bijlmerplein kunnen we 
een ruimte huren in een voormalig 
Zeeman-kantoor, nu beschikbaar 
voor kerkelijke doeleinden. In het 
gebouw zijn zalen van verschillende 
grootte aanwezig, waar voornamelijk 
migrantengemeenten in diverse talen 

Willemijn van Wijk

nieuwe naam en nieuwe locatie!

Testament, dat ze van Sjofar had 
gekregen, het middel geweest waardoor 
ze tot geloof was gekomen. 

In de loop van de tijd werd steeds meer 
duidelijk dat er onder de bewoners 
behoefte is aan Bijbelgetrouwe 
Woordverkondiging. Omdat Stichting 
Sjofar hierin niets kan betekenen, is 
dit evangelisatieproject overgedragen 
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diensten beleggen.  
Deze locatie geeft ons gelegenheid 
kennis te maken met andere 
gelovigen en zo een beeld te krijgen 
van het kerkelijk leven in de Bijlmer. 
Voorlopig huren we een zaal met 
veertig zitplaatsen. Ook is er een 
ruimte beschikbaar als vergaderzaal 
en is er de mogelijkheid om in de 
toekomst doordeweeks kinderwerk en 
Bijbelstudie te laten plaatsvinden. 

Als u dit artikel leest, heeft als 
het goed is op Eerste Paasdag de 
eerste samenkomst plaatsgevonden. 
In eerste instantie worden de 
evangelisatiesamenkomsten 
maandelijks belegd, op zondagmiddag 
om 14.30 uur. In de toekomst hopen 
we dat deze samenkomsten wekelijks 
kunnen plaatsvinden. 
Behalve een locatie was er ook een 
duidelijk herkenbare naam nodig. 
‘Kruispunt Bijlmer’ verwijst naar 
het evangelisatiewerk dat op het 
Bijlmerplein plaatsvindt. Het Evangelie 
‘kruist’ daar veel mensenlevens. In de 
gesprekken die gevoerd worden en het 
materiaal dat uitgereikt mag worden, 
gaat het altijd om het kruis van Jezus 
Christus. Ook in de samenkomsten 
die belegd worden, mag dit kruis 
opgericht worden door middel van de 
verkondiging. Dat Evangelie ‘is een 
kracht Gods tot zaligheid een iegelijk 

In de praktijk blijkt het gesprek over 
de Heere Jezus  niet altijd gemakkelijk 
te zijn. Er kunnen heel wat barrières 
en drempels zijn. Het belangrijkste 
hierin is biddend van de Heere vragen 
of Hij op Zijn tijd de woorden wil ge-
ven. Door de werkgroep toerusting van 
de commissie evangelisatie  wordt al 

geruime tijd een cursus evangelisatie 
aangeboden die tien avonden vraagt. 
Vanuit de diverse contacten en reacties 
vanuit gemeenten blijkt er ook behoef-
te aan kortere toerusting. Vandaar dat 
we de mogelijkheid bieden om ca. vier 
gemeenteavonden te verzorgen in uw 
gemeente. De eerste avond staat in het 

teken van de roeping en Bijbelse op-
dracht tot evangelisatie. De vraag wie 
er nu eigenlijk mag evangeliseren wordt 
besproken, evenals de mogelijkheden 
die er zijn. We proberen hierin aanslui-
ting te zoeken binnen de context van 
de eigen gemeente. Het is namelijk 
een verschil of de gemeente klein is of 

Evangelisatiecursus op maat
In de Bijbel worden we als gemeente opgeroepen om een lichtend licht en een zoutend 
zout te zijn (Matth. 5:13-14). Dat is allereerst door onze houding en daarnaast met 
onze woorden. 

Neem eens een kijkje op de nieuwe website: 
www.kruispunt-bijlmer.nl 

Graag ontmoeten we nieuwe vrijwilligers! 
Iedere eerste zaterdag van de maand staan we op het Bijlmer-
plein. Daarnaast zijn er vrijwilligers nodig voor de zondagse 
samenkomsten. Via info@kruispunt-bijlmer.nl kunt u zich 
aanmelden of meer informatie opvragen. 

Ook kunt u zich via dit mailadres opgeven om de nieuws-
brief te ontvangen van het werk in de Bijlmer die iedere 
twee maanden verspreid wordt. 

die gelooft’ (Rom. 1:16). En het Woord 
dat uit Zijn mond uitgaat, zal niet 
ledig tot Hem wederkeren, maar het 
zal doen wat Hem behaagt, en het zal 
voorspoedig zijn in hetgeen waartoe 
Hij het zendt (naar Jes. 55:11). U 
begrijpt dat het voor de werkgroep 
best spannend is om te starten met 
samenkomsten. We hebben te maken 
met een andere doelgroep dan waar we 
binnen de Hersteld Hervormde Kerk 
mee te maken hebben. Toch zien we er 
naar uit en hopen we dat de Heere Zijn 
zegen eraan zal verbinden en dat dit 
werk ook door de gehele kerk gedragen 
zal worden. Bidt u mee dat velen in de 
Bijlmer in aanraking mogen komen met 
dit Evangelie? 

Zicht op evangelisatie
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groot, zich bevindt binnen seculiere 
of binnen een overwegend christelijke 
omgeving. 

Tijdens de tweede avond gaan we in 
op een stukje communicatie. Het is 
heel belangrijk in het evangelisatiewerk 
om bewust te communiceren en uiter-
aard mogen we ons bemoedigd weten 
door het feit dat de Heilige Geest de 
woorden geeft die we spreken moeten. 
Op de derde avond gaan we dieper in 
op de doelgroep die we tegen komen. 
Moslims, zoekers, afwijzers en de post-
moderne mens. Ook proberen we een 
concrete, bij de gemeente passende, 

aanbeveling te geven om het evangeli-
satiewerk uit te bouwen en te continu-
eren. 

Het is ook mogelijk om een vierde 
avond te beleggen waarbij stil wordt 
gestaan bij kinderevangelisatie. Het op-
zetten van een kinderclub en het ver-
tellen van een Bijbelverhaal. Ook is het 
mogelijk om deze avond na te denken 
over de vraag naar het waarom van het 
lijden. Vaak word je met deze vraag in 
het evangelisatiewerk geconfronteerd. 
Hoe gaan we hiermee om?
Uiteraard is maatwerk altijd mogelijk 
en kan er ook met de thema's worden 

geschoven en kunnen we bepaalde 
thema's op verzoek meer nadruk geven. 
Voor gedegen behandeling van al deze 
en nog meer thema's verwijzen we u 
graag naar de complete inhoud van de 
cursus evangelisatie die u kunt vinden 
op de website van de commissie evan-
gelisatie van de Hersteld Hervormde 
Kerk.

Evangelisatiecursus op maat, wellicht 
iets voor u en/of uw gemeente? Neem 
contact op via: 
evangelisatie@hhk.nl. 

Wij kennen allemaal het woord van 
de Heere Jezus: ‘Gij zijt het zout der 
aarde’. Wat houdt het echter in? De 
functie en de kracht van zout komt 
alleen maar tot zijn recht, wanneer het 
zout niet samenklontert of afgezonderd 
wordt, maar verbinding aangaat met 
een gerecht. De christelijke gemeen-
te is geen zoutopslagplaats, maar de 
plaats van waaruit het zout in de week 
uitgestrooid wordt in alle lagen van de 
samenleving. Wie heeft er dan geen 
last van mensenvrees om te getuigen 
van de hoop die in ons is? Wie ervaart 
niet zijn verlegenheid in het gesprek 
met je collega in de kantine over het 
bestaan van God? Wie is tot deze din-
gen bekwaam?

Het boek van Peter Masters onder-
streept de verantwoordelijkheid die wij 
hebben om ons niet terug te trekken 
uit de wereld, maar onze medemens 
te ontmoeten en te spreken. Dit boek 
kan ons helpen om met andere ogen 
naar onze familieleden, vrienden, bu-

ren en collega’s te kijken. Geen mens 
is echter hetzelfde. Atheïsten, twijfe-
laars, sceptici, we ontmoeten ze overal, 
maar we kunnen hen niet op dezelfde 
manier benaderen. Het boek van Peter 
Masters helpt in het herkennen van 
de verschillende menstypes die wij 
ontmoeten op de werkvloer, in familie- 
en vriendenkring. Aan de hand van de 
wijze waarop de Heere Jezus en Zijn 
discipelen in gesprek treden met men-
sen, ontleent Masters principes voor 
nu. Het boek is geen oppervlakkige 
handreiking om te getuigen.

Toen ik dit boek las, werd het verlan-
gen gewekt een middel te zijn in Gods 
hand om een leidsman tot Christus te 
zijn. Het ontdekt mij tegelijk aan mijn 
verlegenheid te spreken, en mijn men-
senvrees om te getuigen. Zo verdiepte 
lezing van dit boek de noodzaak geleid 
te worden door de Heilige Geest. 

Als commissie evangelisatie hebben we 
het initiatief genomen dit boek te laten 

ren en collega’s te kijken. Geen mens 
is echter hetzelfde. Atheïsten, twijfe-
laars, sceptici, we ontmoeten ze overal, 

Het zout 
der aarde

vertalen en uit te geven bij De Banier. 
We wensen dit boek vele lezers toe. 
Van harte aanbevolen!

Namens de commissie evangelisatie,

Ds. A.A.F. van de Weg
(voorzitter)

Cursus evangelisatie 2018-2019 
in Genemuiden en Veenendaal
Vanaf D.V. september 2018 wordt de 
cursus evangelisatie aangeboden in 
Genemuiden en Veenendaal. 
Voor meer informatie over deze 
cursus, kijk op de website
www.hersteldhervormdekerk.nl/
evangelisatie en meldt u daar digitaal 
aan. U kunt ook bellen met het 
kerkelijk bureau. 
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Staalmonteurs
Beplatingsmonteurs

Constructiebankwerkers
Lassers

van den Brink Montage 
0342 - 444 440 

vacature@kombijbrink.nl

Werken bij Brink:

BEGELEIDING

1:1

PLEZIER

INTERNATIONAALJEZELF
ONTWIKKELEN

KENNIS &
OPLEIDING

MODERNE
MACHINES

Wij zoeken:

Ben je enthousiast geworden, en durf jij de uitdaging aan? Stuur of mail dan 
vandaag nog uw sollicitatiebrief met c.v., t.a.v. Dhr. Hendrik-Jan Mauritz, 
naar onderstaand adres of naar hj.mauritz@heudra.com.

• Ervaren werkvoorbereider/calculator 
• Ervaren CNC draaier
• BBL student/schoolverlater
• Mts-hts student/schoolverlater

Samen zorgen 
we ervoor!

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

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

Word jij 

onze nieuwe 

collega?

 

De Bruin Administratie & Advies B.V. 
 
Heeft een vacature voor: 
 

Relatiebeheerder m/v 
MBO-4 werk- en denkniveau 

 
De belangrijkste taken zijn: 
 
 Verwerken administraties 
 Samenstellen jaarrekeningen 
 (Voorbereiden van) belastingaangiften 
 De relatiebeheerder is het vaste 

aanspreekpunt voor relaties 
 

Parttime werken behoort tot de mogelijkheden. 
Reacties, bij voorkeur per mail, naar: 

De Bruin Administratie & Advies B.V. 
Willem de Zwijgerweg 113 
4191 WD Geldermalsen 
Tel: 0345-581571 
info@debruinadministratie.nl 
www.debruinadministratie.nl  
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Voor het thema ‘hulp en heil’ stellen we een paar 
vragen aan Jan Bayense, evangelist in Kerkrade

Hulp en heil 
in Kerkrade

Wie is Jan Bayense?
Ik ben opgegroeid in Gameren, na ons 
trouwen hebben we, mijn vrouw Mar-
griet en ik, ruim 30 jaar in Apeldoorn 
gewoond, tot de roeping kwam naar 
Kerkrade. We hebben drie kinderen en 
twee kleindochters.

Wat doet u in Kerkrade?
Ik werk als evangelist onder verant-
woordelijkheid van de stichting ‘Een 
boodschap voor Kerkrade’. Hierin 
zitten mensen uit de HHK, PKN, CGK 
en GG. We houden jaarlijks een jonge-
renevangelisatiekamp, maandelijks 
een kinderbijbelclub op zaterdag en 
een tienerbijbelclub, wekelijks geef 
ik een Bijbelintroductiecursus en is 
er een Bijbelstudieavond, dagelijks 
bezoek ik mensen thuis. Sinds Eerste 
Paasdag is er iedere zondagochtend 
een samenkomst. 

Meer informatie vindt u op: 
www.eenboodschapvoorkerkrade.nl. 

‘Heil en hulp’, een herkenbaar 
thema?
Jazeker. Wanneer je met mensen 
spreekt over ‘heil’, dus over het ‘heel 
worden door Jezus Christus’, kan prak-
tische hulp niet achterwege blijven. 
Ons spreken moet in overeenstemming 

zijn met ons doen. Wie werkelijk het 
heil van mensen op het oog heeft, zal 
ook gericht zijn op het helende werk in 
het leven van mensen. 

Concreet betekent dit bijvoorbeeld 
dat het zomaar kan gebeuren dat op 
zaterdagavond een gezin met drie 

opgroeiende kinderen bij ons aan tafel 
schuift en we ze op zondag nog een 
pan eten brengen, omdat ze pas op 
maandag weer € 80,00 krijgen van de 
bewindvoerder. 

Is er verschil tussen ‘heil en 
hulp’ bij pioniersevangelisatie 
of bij evangelisatie rond een 
bestaande gemeente?
Ja, die verschillen zijn groot. In een 
bestaande gemeente neem je contact 
op met de diaconie om te overleggen. 
Ik ben hier alleen. Als iemand op de 
stoep staat en niets meer heeft, kan ik 
niet overleggen. Ik moet op hetzelfde 
moment beslissen of ik iemand binnen 
laat of de nacht in stuur. We maken 
dan een slaapplaats gereed. Dan maakt 
het niet uit of die persoon de vorige 
nacht in een huis of in een cel sliep.

Welke lessen heb je de afge-
lopen jaren geleerd over dit 
onderwerp?
Ooit door schade en schande wijs ge-
worden, hebben we besloten nooit geld 
uit te lenen. We geven wat mensen no-
dig hebben, maar lenen doen we nooit. 
Dat komt toch niet terug en verstoort 
de verhoudingen waardoor ook de mo-
gelijkheid om iets vanuit de Bijbel door 
te geven niet meer mogelijk is.

Welke kernboodschap geef je 
de gemeenteleden mee over dit 
onderwerp?
In Kerkrade hebben we nog geen ge-
meenteleden, maar de boodschap van 
de Bijbel geldt voor iedereen: ‘U zult 
uw naaste liefhebben als uzelf.’ Wat dat 
betreft is het goed om regelmatig in de 
spiegel van Matthéüs 5 te kijken. Daar 
is zelfverloochening voor nodig. Alleen 
zo wordt iets zichtbaar van wat het 
betekent om Jezus na te volgen.

S.P. Schutte

In een bestaande 
gemeente neem 

je contact op met 
de diaconie om te 

overleggen. 
Ik ben hier alleen.

We geven wat mensen 
nodig hebben, maar 
lenen doen we nooit. 
Dat komt toch niet 

terug en verstoort de 
verhoudingen waardoor 

ook de mogelijkheid 
om iets vanuit de Bijbel 
door te geven niet meer 

mogelijk is.

Ons spreken moet in 
overeenstemming zijn 

met ons doen.
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Ga jij zitten  
voor meer resultaat?

Van huisstijl tot magazine, van campagne tot website. 
Mooie creaties met één doel: meer resultaat.

Maak nu een afspraak. Bel 0341 25 00 18

STEUN ONS WERK 
IN LIMBURG 

en geef hen het 
Woord van de Heere

Gi� en: NL 45 RABO 0123 6362 21

S� ch� ng Evangelisa� e Limburg
De Schuilplaats in Horst 

www.evangelisa� elimburg.nl

Elzenkade 6 - Houten
Postbus 150, 3990 DD Houten

Tel. (030) 637 34 34
E-mail: boeken@hertog.nl  

Info: uitgeverijdenhertog.nl
Bestellen: www.hertog.nl

A L  O N Z E  U I T G AV E N  Z I J N  O O K  I N  U W  B O E K H A N D E L  V E R K R I J G B A A R

DS. P. DEN OUDEN

Leven als gasten en 
vreemdelingen

Tertullianus en de christenen 
in de Vroege Kerk. 

Christenen hebben niet 
het meest te duchten 

van vervolgingen, 
maar van aards-

gezindheid. 
Met dit 

stand-
punt houdt de kerk-

vader Tertullianus ons een 
spiegel voor. Sprekende 

citaten, voorzien van 
inleidingen.

paperback  
33128929

100 blz.  
€ 12,50

n

t 
n 

-

J.C. RYLE

Strijd 
de goede 
strijd
Strijd en overwin-
ning in het geloof, 
deze zaken vormen het 
thema van dit boek. In vier
                                     trak-
                                     taten be-
                                     schrijft 
                                     Ryle de gang 
                                     van de christen 
                                     door dit leven. Wat
                                     hij te zeggen heeft 
                                     is duidelijk en strikt 
                                     gebonden aan de Heilige 
                                     Schrift.
                                     gebonden | 33128936
                                     109 blz. | € 12,50

N I E U W E  U I T G A V E N

www.stephanos.nl

Help een kind als Ernestine 

aan eten en Bijbels onderwijs!

Ernestine uit Malawi is tien. Ze is straatarm en woont in een 
schamel hutje. Ze zorgt al jaren voor haar twee broertjes. Vaak 
eten ze maar één keer per dag. Het is haar droom om juf te 
worden en kinderen over de Heere Jezus te vertellen. Daarom wil 
ze graag naar school! Helpt u kinderen als Ernestine met 
voedsel, kleding, medische zorg en (Bijbels) onderwijs?

Maak uw bijdrage over op IBAN NL74 RABO 0335 3074 50  
t.n.v. Stichting Stéphanos

voor 

€15,-
geeft u al 3 

kinderbijbels!

Presentatie? 06 - 301 671 72 of 
voorlichting@stephanos.nl

of doneer online!
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Het verhaal van 

Myoung-Hee

Zicht op diaconaat

Het is al jaren geleden dat de Noord-Koreaanse Myoung-Hee haar 

vader het huis zag binnenstrompelen, maar ze herinnert het zich nog 

goed. Hij was bleek en begon heel hard te huilen. Zijn broer en tien 

anderen waren op brute wijze vermoord vanwege hun geloof in de 

Heere Jezus. Myoung-Hee wist van niets. Het was een groot geheim 

dat haar familie christelijk was. 

Myoung-Hee wilde vervolgens niks 
met het geloof te maken hebben dat 
ervoor had gezorgd dat haar oom 
was vermoord. ‘Ik wilde een normaal 
leven, dus ik concentreerde me op 
school en ik las veel vertaalde Rus-
sische boeken’, vertelt ze. Ze kreeg 
wel een andere kijk op de wereld 
door het lezen van deze buitenlandse 
boeken. Het leven buiten Noord-Ko-

rea scheen heel anders te zijn. 
Daarom wilde ze naar China vluchten. 
Na haar diploma-uitreiking zwom ze de 
rivier over naar China. ‘Direct viel ik in 
handen van een mensenhandelaar, die 
me verkocht aan een Chinese boer. Hij 
was geen slechte man en we kregen 
samen een kind.’
Myoung-Hee’s schoonmoeder woonde 
ook bij het gezin in huis. ‘Ze gedroeg 

zich een beetje vreemd. Soms verliet 
ze het huis zonder te zeggen waar ze 
naartoe ging. Op een avond besloot 
ik haar te volgen. Ik belandde in een 
christelijke bijeenkomst. Ik voelde me 
ongemakkelijk, want in Noord-Korea 
was ik tegen het christendom. Maar 
mijn nieuwsgierigheid won het van 
mijn angst. Ik wilde eigenlijk best wel 
meer over God leren!’

M. de Groot, 
relatiemanager kerken bij Open Doors Nederland

In Noord-Korea kunnen ouders nauwelijks 
het geloof met hun kinderen delen



Vacatures

Voor de �expool zoeken wij 
medewerkers die willen werken wanneer 
het uitkomt, om een 
bijdrage te leveren 
voor diverse 
zorginstellingen in 
heel Nederland. 

Benieuwd? 
Neem dan contact 
met ons op!

• info@operando.nl  
 • 085 0645210   

• www.operando.nl

FLEXWERKERS GEZOCHT!

Ze ging vaker mee naar de bijeenkom-
sten en uiteindelijk werd ze chris-
ten. Het verlangen groeide om haar 
Noord-Koreaanse familie te laten we-
ten dat ze tot geloof was gekomen. 
Ze besloot de grens over te steken, maar 
daar werd ze bijna meteen opgepakt en 
gevangengezet. ‘Ze behandelden ons als 
dieren. Ik gaf het leven op en dacht dat 
ik mijn familie nooit meer zou terug-
zien’, zegt ze. ‘Maar na een tijd veran-
derde er iets in mijn hart. Elke keer als 

ik de hoop wilde opgeven, voelde ik de 
kracht van God! Hij was met mij.’

Toen ze een paar maanden in het werk-
kamp zat, werd ze overgeplaatst naar 
een ander kamp met minder goede be-
veiliging. ‘Ik zag dit als teken van God 
om te ontsnappen. Ik wist dat Hij me 
zou beschermen. Op een nacht waren 
de bewakers zo dronken dat ze vergaten 
een deur op slot te doen. Ik glipte naar 
buiten en rende zo hard als ik kon.’

‘Het was de meest geweldige ervaring 
ooit’, zegt ze over het moment dat ze bij 
haar familie aankwam. ‘Voor de eerste 
keer konden we als familie samen de 
Heere God aanbidden. Ik realiseerde 
me dat God een doel had met alles wat 
ik had doorgemaakt, hoe pijnlijk ook.’
Omdat ze ook haar man en zoon over 
het Evangelie wilde vertellen, besloot 
ze weer terug te keren naar China. Ook 
zij kwamen tot geloof.

‘Er zijn zoveel christelijke ouders 
in Noord-Korea die hun geloof niet 
kunnen delen met hun kinderen. Dat 
breekt mijn hart. Mijn verhaal getuigt 
van de kracht van gebed: door de gebe-
den van mijn familie en schoonmoeder 
vond ik God en overleefde ik het werk-
kamp. Ik hoop dat ik al mijn broeders 
en zusters hiermee motiveer om te 
blijven bidden voor mijn land.’
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Open Doors werkt in 

meer dan 50 landen 

waar christenen worden 

vervolgd. 

Wilt u meer weten over 

ons werk, bijvoorbeeld 

door middel van een pre-

sentatie in uw gemeente? 

Dan kunt u contact op-

nemen met de heer M. de 

Groot, relatiemanager 

kerken bij Open Doors 

Nederland en tevens lid 

van de HHG te Oldebroek 

- 't Harde. 0341-465065 of 

MartijnG@opendoors.nl
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Diaconaal 
Maatschappelijk 
Werk Woudenberg

Al bijna 20 jaar...
In oktober 1999 is het Diaconaal Maat-
schappelijk Werk (DMW) in Woudenberg 
van start gegaan. Het DMW is een ini-
tiatief van de Hervormde gemeente in 
Woudenberg. Na 2004 werken de dia-
conie van de Hervormde gemeente bin-
nen de PKN en de Hersteld Hervormde 
gemeente hierin samen. De aanleiding 
voor het initiatief was de grote behoefte 
aan identiteitsgebonden hulpverlening 
bij psychische problemen, relatie- en op-
voedingsproblemen. In samenspraak met 
een aantal huisartsen, die deze behoefte 
ook signaleerden, is hieraan inhoud 
gegeven door een samenwerking aan te 
gaan met Stichting Schuilplaats. 
Niet alleen in Woudenberg is er 
een DMW. Ook in Sliedrecht (voor 
de Alblasserwaard), Ridderkerk, 
Scherpenzeel, Staphorst, Almkerk, 
Sprang-Capelle, Doetinchem en 
Apeldoorn is er een samenwerking 
tussen kerken en Stichting Schuilplaats. 
In een aantal gevallen gesubsidieerd 
door de burgerlijke gemeente

Hulpvragen
Door het DMW wordt hulp geboden 
vanuit de visie die bepaald wordt door 
de kernwoorden: Bijbels genormeerd, 
psychosociaal, passie, compassie, 
perspectief, professioneel, op maat, 
interkerkelijk, landelijk. De overtuiging 
dat de Heere God betrokken is op 
alle mensen, vormt onze belangrijkste 
drijfveer om onze vakkennis en 
deskundigheid in te zetten om 
onze cliënten te begeleiden in hun 
psychosociale problemen.  

Het DMW begeleidt mensen die 
vastgelopen zijn en wil hen weer op weg 
helpen om nieuw perspectief te zien. 
Het DMW biedt hulp bij:
• Burn-out & overspannenheid 
• Depressiviteit 
• Identiteitsproblemen 
• Jeugdproblemen 
• Opvoedingsondersteuning 
• Rouwverwerking 
• Relatieproblemen 
• Seksverslaving en pornoverslaving 
• Huiselijk geweld 

Hulpaanbod
Het DMW biedt op verschillende 
manieren hulp:

• Individuele begeleiding
In individuele gesprekken met men-
sen van alle leeftijden inventariseren 
wij de problemen, zoeken we naar de 
oorzaken, ondersteunen we mensen 
bij het vinden van (nieuwe) manieren 
om met hun problemen om te gaan 
en geven we concrete adviezen.

• Relatietherapie
Door middel van relatiegesprekken 
waar beide partners aan deelnemen, 

helpen wij om samen beter met 
elkaar te communiceren, daardoor el-
kaar weer te gaan begrijpen en weer 
betrouwbaar te worden voor elkaar. 

• Familie- & Gezinstherapie
Soms brengen ruzie, verwijten en 
verschil van mening veel verwijdering 
in gezinnen en families. Al is dat 
vaak niet gemakkelijk, wij willen ons 
inzetten voor herstel van vertrouwen. 
We doen dat door het voeren van 
gesprekken met gezinnen en fami-
lieleden. Soms eerst apart van elkaar, 
maar altijd met het doel om weer 
gezamenlijk in gesprek te komen.

• Jeugdproblemen
Tieners en opgroeiende jongeren 
komen soms lastige hobbels tegen 
in hun ontwikkeling naar zelfstan-
digheid. Afhankelijk van de wens 
van de jongere voeren wij individuele 
gesprekken of  gesprekken waarbij 
ouders of vrienden aanwezig zijn.

• Opvoedingsondersteuning
Ouders helpen wij bij vragen over 
de opvoeding door middel van op-
voedingsondersteuning. Bij voorkeur 
betrekken we daarbij zo mogelijk 
zowel de vader als de moeder.

• Cursussen en gespreksgroepen-
Naast de psychosociale hulpverle-
ningsgesprekken worden er via de 
landelijke organisatie van Stichting 
Schuilplaats ook cursussen op het 
gebied van relatie, zelfvertrouwen, 
opvoedingsondersteuning en rouw-
verwerking gegeven.

 
Voor meer informatie zie: 
www.stichtingschuilplaats.nl

Het leven lijkt goed. Maar schijn 

kan bedriegen. Achter een lach 

schuilt soms veel pijn. Misschien 

wordt uw lach overschaduwd door 

problemen. Een verstoorde relatie. 

Onverwerkt verdriet, minachting 

door uzelf of gevoelens waar u geen 

raad mee weet. Praten over uw 

zorgen helpt. Samen met een maat-

schappelijk werker zoekt het Dia-

conaal Maatschappelijk Werk naar 

een nieuw perspectief.

http://www.stichtingschuilplaats.nl
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T 0318 - 526641
06 - 46376232M

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

P.H. (Peter) van der Leer

Voor een persoonlijke en betrokken begeleiding 
bij het verzorgen van alleen begrafenissen 

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING


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

vandooijeweertkleding.nl  |  driedeligkostuum.nl 

Voor uw  
ambtskleding 

 en  
twee- of driedelig kostuum. 

 

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

www.verplegingvoorisrael.nl

De V.V.I stelt zich al 40 jaar ten doel:
Israël helpen met de verpleging van alle bevolkingsgroepen,

ongeacht afkomst en overtuiging.
Giften graag op NL97INGB000388540

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

Stipdonk 16

5715 PC Lierop

 Toine Daelmans: 0492 54 55 77

 Ralf van Veghel: 06 460 656 21

info@daelmans.com

www.daelmans.com

Stationsweg 406   |   3925CG Scherpenzeel   |   033-2048900
www.horecaplaats.nu   |   info@horecaplaats.nu

Het adres voor uw project - meubilair en benodigdheden
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Zicht op Israël

andere zang- en orgelavonden, lezin-
gen, verkoop van Israëlproducten en 
een landelijke Israëldag.  

De opbrengsten zijn bestemd voor o.a. 
het inloophuis in Dimona, een stad 
middenin de Negev-woestijn, waar 
relatief veel armoede en werkeloosheid 
heersen. Daar worden mensen die in 
nood zitten,  opgevangen en met liefde 
omringd.
Verder zijn de opbrengsten ook be-
stemd voor de uitbreiding van Messias-
belijdende gemeenten.
Zij hebben financiële ondersteuning 
nodig, mede doordat deze gemeenten 
groeien en zij zelf de kosten die dit met 
zich meebrengt, niet kunnen betalen. 
Eveneens wordt diaconale hulp ver-
leend aan Joden die terugkeren naar 
hun vaderland. 

Israël
in de gemeente

In het vorige nummer van Zicht op de Kerk is vermeld 
dat er een regionale werkgroep van start zal gaan.  
Deze werkgroep valt onder verantwoording van de 
landelijke commissie en het is de bedoeling dat er nog 
meer regionale werkgroepen zullen ontstaan. 

Erik van Heteren, voorzitter werkgroep commissie Israël 

De werkgroep die nu begonnen is, be-
vindt zich in de classis Noord-Veluwe. 
Momenteel bestaat deze werkgroep uit 
vier leden, maar zal nog uitgebreid wor-
den naar maximaal zeven personen.

Doel van de werkgroep
De werkgroep heeft als doel om op 
Bijbelse gronden de liefde voor het 
Joodse volk, als de beminden om 
der vaderen wil (Rom. 11:28), in de 
gemeenten te versterken en om het 
gebed voor Israël te intensiveren. 
Vanuit deze bewogenheid zoeken wij 
de ontmoeting met het volk van Israël, 
want ook zij hebben het verzoenend 
bloed van Christus nodig. 

Daarom ziet de werkgroep het als haar 
taak om geld in te zamelen. Zij doet dat 
door middel van het houden van onder 

Activiteiten van de 
werkgroep
Tot nu toe zijn voor 2018 de volgende 
activiteiten gepland:
- Zang- en orgelavond: 19 oktober in 

het kerkgebouw van de HHG te Put-
ten. Thema: ‘Psalmen rondom Jeru-
zalem’. Sietze de Vries zal het orgel 
bespelen en ds. R. van de Kamp zal 
de te zingen Psalmen van een korte 
meditatie voorzien.

- Zangavond: 8 december in het kerk-
gebouw van de HHG te Putten. 
Thema: ‘Advent’. Het ‘Garderman-
nenkoor’ uit Garderen zal dit concert 
verzorgen. 

Landelijke Israëldag
D.V. 23 juni zal de eerste Landelijke 
Israëldag gehouden worden in het 
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VER
HUIZEN?
WWW.HAZELEGERVERHUIZINGEN.NL      
INFO@HAZELEGERVERHUIZINGEN.NL

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

NATIONAAL • OVERZEE • OPSLAG

Bouwt u mee aan het onderwijs in Malawi? 

W www.timotheos.nl  

E voorlichting@timotheos.nl 

M 06-54205249 

NL57 RABO 0161 4855 02 

T.n.v. Stichting Timotheos  

O.v.v. ‘Hoop op een betere toekomst’ 

www.samen-verder.nl

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.
Sinds 1986

Vind een christelijke partner

Fa
m

. D
on

se
la

ar
De

 H
ey

gr
ae
ff  

15
 

39
31

 M
K

W
ou

de
nb

er
g

Te
l. 

03
3-

28
6 

14
 2

4 
Fa

x 
03

3-
28

6 
44

 1
9

G
ez

el
lig

e 
fa

m
ili

ec
am

pi
ng

 m
et

 ru
im

e 
ve

ld
en

Te
ve

ns
 g

ro
ep

sa
cc

om
m

od
a

 e
 e

n 
ch

al
et

ve
rh

uu
r

w
w

w
.c

am
pi

ng
bo

er
en

er
f.

nl

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

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

•  Keert zich tegen  
antisemitisme en terreur

•  Helpt joodse kinderen

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

www.cheidervrienden.nl
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Locatie: HHG Putten, Henslare 2        Aanvang: 9.45 uur        

Van harte welkom op de eerste Israëldag met onder andere:

      Presentatie Stripboek “Het zeventig jarig bestaan van de     
      staat Israël” door dhr. Lenard Prins

      Lunchplein met zitjes, verkoop etenswaren, verkooptafels 
      met Israël producten. 

      Urker Mannenkwartet

      Albert en Ester Knoester uit Dimona

HOOFDSPREKERS:  

ds. K.J. Kaptein en 
ds. N. van der Want

God vervult 
zijn beloften
landelijke israeldag    23 juni 2018

opbrengstvoor israel
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...het is de 
bedoeling dat er 
nog meer regionale  
werkgroepen zullen 
ontstaan...

kerkgebouw van de HHG te Putten. 
Het adres is: 
Henslare 2, 3882 PK Putten.
Het thema van deze dag is: ‘God ver-
vult Zijn beloften’. De hoofdsprekers 
van deze dag zijn ds. K.J. Kaptein en 
ds. N. van der Want. Daarnaast zullen 
Albert en Esther Knoester vertellen 
over het  leven in Dimona. Verder zal 
er een stripboek gepresenteerd wor-

den: ‘Het zeventigjarig bestaan van de 
staat Israël’ door dhr. Lenard Prins. 
Muzikale medewerking wordt ver-
leend door het Urker Mannenkwartet. 
Er is een lunchplein aanwezig waar al-
lerlei etenswaren verkocht worden en 
daarnaast worden er allerlei producten 
uit Israël te koop aangeboden.
Uiteraard wordt er een collecte gehou-
den, waarvan de opbrengst bestemd 

zal zijn voor de projecten die onder-
steund worden door de commissie 
Israël. Verder verwijzen we u naar de 
advertentie in deze uitgave van Zicht 
op de Kerk voor de uitnodiging.

Het belooft een mooie dag te worden 
met een afwisselend programma en we 
hopen velen van u te ontmoeten!



Het heil centraal bij 
jeugdwerk in de gemeente

‘We moeten een thema kiezen dat jongeren aanspreekt!’ horen 
we leidinggevenden geregeld zeggen. Vervolgens kiest men 
een onderwerp als ‘media’, ‘muziek’ of ‘zelfbeeld’. Hoe zinvol 
deze onderwerpen ook zijn, het vormt niet de eerste focus van 
kerkelijk jeugdwerk. Het Woord dient centraal te staan. 

Steven Middelkoop,
senior jeugdwerkadviseur 

De kerk heeft de roeping 

tot een getuigenis te 

zijn in de wereld. Israël 

neemt in dit getuigenis 

een cruciale plaats in. De 

kerk uit de heidenen heeft 

volgens de apostel Paulus 

de roeping om hen tot 

jaloersheid te verwekken 

(Romeinen 11:11).

Ds. D.J. Diepenbroek

De woorden ‘tot jaloersheid verwekken’ 
moeten niet in de eerste plaats gelezen 
worden als een actieprogramma voor 
christenen. Het zijn woorden die aller-
eerst betrekking hebben op God. Hij 
verwekt de Joden tot jaloersheid door 

de overvloedige zegen op de prediking 
van de vrije toegang tot de God van 
Israël voor heidenen door het geloof in 
Jezus Christus. 
De kerk is allereerst instrument in de 
hand van God. Hij gebruikt de kerk uit 
de heidenen om Zijn volk tot jaloersheid 
te verwekken. Wij kunnen ons alleen op 
een goede manier op de roeping van de 
kerk bezinnen als wij ons vertrekpunt 
nemen in God. Hij geeft overigens niet 
alleen de roeping om te getuigen van 
Jezus Christus, maar ook de belofte dat 
de verharding van het Joodse volk niet 
het laatste woord zal hebben.
 
Hoe moet de kerk de roeping van de 
HEERE om tot een getuigenis te zijn 
voor het Joodse volk vormgeven? Dit 
kan niet gebeuren zonder beschaamd 
het hoofd te buigen over de wandaden 
in de kerkgeschiedenis: de kruistochten, 
gedwongen bekeringen en antisemi-
tisme. Wij moeten er verder diep van 
doordrongen zijn dat wij geen enkele 

reden hebben om ons boven de Joden te 
verheffen. Paulus waarschuwt ons daar 
heel indringend voor: …Zijt niet hoog-
gevoelende, maar vrees… (Romeinen 
11:18-21). De kerk heeft de roeping om 
ootmoedig en liefdevol – in de gezind-
heid van Christus – tot een getuigenis 
te zijn voor het Joodse volk.

De roeping van de kerk begint met het 
bescheiden en beslist aanspreken van 
Israël op zijn eigen roeping om een licht 
te zijn onder de volken. Bescheiden van-
wege de heilshistorische chronologie en 
beslist vanwege de urgentie van de zaak 
en het heil van Israël en de volken. De 
roeping van Israël is immers nog steeds 
actueel. De roeping van de kerk eindigt 
echter niet bij het aanspreken van Israël 
op de roeping om een licht te zijn onder 
de volken. Wij mogen en moeten getui-
gen van Jezus Christus als het Licht van 
de wereld. Kerk en synagoge gaan op 
dit punt uiteen. Dit smartelijke breek-
punt moet niet worden toegedekt, maar 
dient te worden erkend en besproken. 
Er staan twee manieren van lezen van 
het Oude Testament tegenover elkaar. 
De kerk mag er geen enkele twijfel over 
laten bestaan dat de Schriften van Jezus 
Christus getuigen.

Onze roeping ten 
aanzien van Israël
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Moraliseren
Jongeren maken een turbulente levens-
fase door. Zij verkennen nieuwe ter-
reinen die volwassenen soms bezorgd 
stemmen. Via bronnen als media en 
muziek wellen invloeden op die hen 
aanspreken en bezighouden. Vaak over-
stemmen deze zozeer alle andere bood-
schappen, dat jeugdwerkers het gevoel 
hebben jongeren niet te bereiken. 

Jeugdwerkers plannen dan een avond 
over ‘media’, ‘gamen’ of ‘muziek’ en gaan 
jongeren uitleggen wat er mis gaat. Als 
zodanig kan dit heel zinvol zijn. Waar za-
ken niet verbonden worden aan Bijbelse 
noties, dreigen we echter in moraliseren 
te vervallen. Een boodschap die het hart 
niet raakt is oppervlakkig. Spreek jon-
geren niet aan op hun wil, maar op het 
hart, door het Woord. 

Bijbel open
Kerkelijk jeugdwerk vindt allereerst 
plaats rondom een open Bijbel. Om die 
reden geeft de HHJO materiaal uit dat 
thematisch een Bijbelse persoon of een 
Bijbelboek behandelt. Als het Woord 
aan het woord komt, dan volgen van-
daaruit als vanzelf ook de praktische 
levensthema’s. 

De Bijbel is namelijk niet onduidelijk 
over zaken die misgaan. Jona liet God 
roepen en koos een tegenovergestelde 
richting. Hizkia ziet dat zijn volk onder-
gaat in een zondig bestaan. Hij roept 
een reformatie uit, wat niet vanzelf 
gaat. Profeten krijgen te maken met 
lijden. Zij gaan er onder gebukt, maar 
niet zonder hoop. Mozes, Mirjam en 
Hannah zingen lofliederen voor de 
Heere, uit dankbaarheid. 

Deze personen en onderwerpen ko-
men aan bod in recente uitgaven van 
HHJO-Bijbelstudiemateriaal, voor diver-
se leeftijdsgroepen. Zij bieden concrete 
aanknopingspunten om met jongeren in 
gesprek te gaan over zonde en genade. 
De zonden en dwaalwegen van David, 
Jona en Hizkia liggen niet zover bij het 
leven van onze jongeren vandaan als dat 
op het eerste gezicht lijkt. Zich als doof 
tonen voor Gods roepstem is hoogst 

actueel. Neem het Woord daarom als 
uitgangspunt voor gesprek over deze 
dingen. Dan gaat het niet over ‘verkeer-
de dingen’, maar over ‘schuld’. De op-
lossingsrichting is dan niet ‘verbetering’, 
maar ‘bekering’. Laten jongeren zich 
niet identificeren met zichzelf verbete-
rende kerkmensen, maar met zondaren 
die om heil verlegen zijn. 

Heil
Waar het Woord centraal staat, krijgt 
de avond richting. De Bijbelse bood-
schap confronteert ons met zondigheid 
en verlorenheid. Vandaaruit richt de 
Heilige Geest het geloofsoog op Chris-
tus, om behoud. Als die boodschap 
opkomt uit de bespreking van een Bij-
belgedeelte in het jeugdwerk, dan staat 
het heil centraal. 

Waar het Woord de bron vormt waar 
het jeugdwerk uit put, worden leiding-
gevenden waterdragers. In het gebed 
dat dit Woord in het hart van jongeren 

een opspringende fontein van leven 
wordt, tot in eeuwigheid (Joh. 4:14). 
Vanuit de wetenschap dat wij niets toe 
kunnen voegen aan de zaligheid, het 
is immers reeds volbracht. Thomas 
Boston: ‘Toen onze Zaligmaker aan het 
kruis hing, hing Hij daar als vertegen-
woordiger van al de Zijnen.’ Dit kan 
in het leven van jongeren niet zonder 
gevolgen blijven. Zeker niet als het gaat 
om hun levensstijl en invulling. Boston: 
‘Als Christus dan voor u geleefd heeft, 

dan moet u zeker voor Hem leven.’ Het 
één vloeit uit het andere voort.

Onthullend taalgebruik
Dat de Bijbelse boodschap jongeren 
niet direct aanspreekt in het jeugd-
werk kunnen we altijd afdoen met de 
gedachte: ‘Wie doof is kan nu eenmaal 
niet horen.’ In de praktijk blijkt ons 
verhullend taalgebruik geregeld hel-
dere Bijbelse taal te verhullen. Het 
Woord spreekt niet verhullend over 
de zonde. David zag Bathséba net 
zo naakt als jongens de meiden van 
hun pornofilmpjes zien. Achan kreeg 
dezelfde begeerte in het hart die een 
bijna-stelende jongere ervaart. Judas’ 
verraad van de Zaligmaker om kortdu-
rende erkenning en bezit, leidde tot 
zijn eigen ondergang. Die concreet-
heid hebben we nodig in gesprekken 
met jongeren. Laten we de zonde in 
de jeugdcultuur aanwijzen als zon-
de, zonder er verhullend om heen te 
draaien. Wijs de jongere niet af, maar 
stel bepaald gedrag wel aan de orde. 
Voor wie zichzelf kent, valt daarbij 
niemand tegen. 

Dan ontstaat er ook ruimte om te spre-
ken over de zaligheid die er te vinden 
is in Christus Jezus. Pleitend op Gods 
verbondsbeloften. Thomas Boston: 
‘Omdat Christus de voorwaarde van 
het verbond vervuld heeft, valt Hem 
de grote erfenis ten deel en valt zij ook 
ons in Hem ten deel, omdat wij erfge-
namen van God en mede-erfgenamen 
met Christus zijn.’

Aansprekend
Laat jeugdwerk aansluiten bij de 
leefwereld van jongeren. Maar dan 
vanuit Bijbels perspectief. We hoeven 
de Bijbel niet actueel te maken, het 
Woord is namelijk zelf actueel. Laat 
het functioneren als bron en spiegel. 
Daarbij dienen we in taalgebruik en 
onderwerpkeuze oog te hebben voor de 
jeugdcultuur en de concrete actuele 
vragen die vandaag op jongeren afko-
men. Dan krijgen Mozes, David, Petrus 
en Paulus een actueel gezicht. Het 
Woord spreekt jongeren vandaag aan 
waar zij zijn.

De zonden en 
dwaalwegen van 

David, Jona en Hizkia 
liggen niet zover bij 
het leven van onze 
jongeren vandaan 

als dat op het eerste 
gezicht lijkt.

Het Woord spreekt 
niet verhullend over 

de zonde. 
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Autisme Coaching Susiane 
• Coaching in de thuissitua-

tie voor alle leeftijden 
• Coaching in een groep door

middel van een workshop 
8 Juni Workshop 

‘Uitleg over autisme’ 
Bel vrijblijvend 06-37184149 
www.AutismeCoachingSusiane.nl 

Ook benieuwd naar onze 
collectie vloertegels?
 VLOERTEGELS EN WANDTEGELS | MEER DAN 1.000 SOORTEN

PROFESSIONEEL ADVIES | VAKKUNDIG GELEGD
VLOERVERWARMING | ALTIJD SCHERPE PRIJZEN

BEZOEK OOK ONZE 
TEGELOUTLET

Grote voorraad vloertegels, 
wandtegels en tegellijmen.

www.tegeloutletkroon.nl

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

Stipdonk 16

5715 PC Lierop

Toine Daelmans: 0492 54 55 77

 Ralf van Veghel: 06 460 656 21

info@daelmans.com

www.daelmans.com

www.hudsontaylor.nl 

HudsonTaylor

Helpt
u mee?

Te vondeling gelegd 
Home of Love ontfermt zich over hen

Maak uw gift over op NL56 RABO 0347 3760 29
t.n.v. Hudson Taylor / SBHC te Dordrecht.

U kunt ook via www.hudsontaylor.nl doneren.

Stipdonk 16

5715 PC Lierop

Toine Daelmans: 0492 54 55 77

 Ralf van Veghel: 06 460 656 21

info@daelmans.com

www.daelmans.com

Trouwplannen?Trouwplannen?
Trouwen doe je in de Parel!

De Parel
Talmastraat 9
3371 VG Hardinxveld-Giessendam

        0184 - 61 25 70
        info@deparel.nu
        www.deparel.nu
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Heil en 
          Hulp            Hulp          Hulp          Hulp

VOOR ALLE DATA GELDT:
DEO VOLENTE

6 OKTOBER         
HUWELIJKSCONFERENTIE 

VEENENDAAL

17 NOVEMBER
JONGERENDAG 16+

HOEVELAKEN
 

 
Meer info en aanmelden

www.hhjo.nl

AGENDA

MOEDER-DOCHTERDAGEN
8-9 juni De Moer (NB) ‘IK KAN ME VOORSTELLEN DAT VEEL 

JONGEREN PRAKTISCH INGESTELD ZIJN 

EN ZICH AFVRAGEN: ‘GELOOFSLEER? 

WAT HEB IK DAARAAN?’

DS. R.W. MULDER

43

http://www.hhjo.nl


Je oog wordt er naar getrokken, je ziet de diepte erin en je bewondert de glans. Zo 

gaat het ook als je met de jongeren spreekt over het heil. Gods genade schittert het 

meest tegen de donkere achtergrond van onmogelijkheid vanuit de mens.

Centraal
In het kerkelijk jeugdwerk gaat het om bezinning, ont-
moeting en ontspanning. Je zit samen rondom geopende 
Bijbels. Vanuit de geschiedenis van een persoon bespreek 
je het handelen van de mens én het handelen van God. 
Als Gods Woord centraal staat, krijg je een spiegel voor. Je 
wordt geconfronteerd met je tekortkomingen en je zondige 
natuur. Tegen die donkere achtergrond zie je het handelen 
van God: het behoud van zondaren. Dat gaat schitteren 
door het werk van de Heilige Geest.

Bestuderen
Het is het verlangen van de HHJO dat elke jongere de 
Heere zal kennen, dienen en liefhebben. Het Bijbelstu-
diemateriaal is een praktisch handvat om het gesprek over 
het werk van God en het behoud in Christus te sturen en 
inhoud te geven. Bij het bestuderen van de Bijbel valt op 
dat God vanuit de geschiedenis onderwijs geeft voor nu. Je 
ontdekt lijnen naar het leven in 2018, het leven van de jon-
geren. Dan blijkt weer dat Gods Woord niet alleen gaat over 
lang geleden, maar ook vandaag nog ontzettend actueel is. 

Van Start naar Kern
In het Bijbelstudiemateriaal 16- en 16+ wordt gewerkt 
met een startopdracht. Deze is bedoeld om vanuit de ei-
gen leefwereld de aandacht te richten op het onderwerp. 
Later in de Bijbelstudie volgt een koppeling met de bood-
schap van God vanuit het Bijbelgedeelte. Als God centraal 
staat, gaat het over Zijn heiligheid, Zijn werk en Zijn ge-
nade voor zondaren. Zo werk je tijdens club en 
vereniging aan een Bijbels mens- en Godsbeeld.

Een krachtig Woord
Via de site zijn leidingdelen bij de Bijbelstudies te down-
loaden. Hierin staan exegesen bij de behandelde Bijbel-
gedeelten en antwoorden, achtergronden en eventuele 
gesprekstips bij de vragen. Verlegenheid is vaak een be-
lemmering om persoonlijke vragen te stellen. Maar het is 
Gods eigen Woord! Waar het gaat over Christus en over 
het heil van en voor de jongeren, valt de persoon van lei-
dinggevende er tussenuit. Gods Woord heeft grote kracht. 
De Heilige Geest gebruikt het om de jongeren in het hart 
te raken. Het houden van een Bijbelstudie met jongeren 
is een kerntaak van jou als leidinggevende en mag je doen 
met vrijmoedigheid, afhankelijkheid en verwachting.

In het Bijbelstudiemateriaal 16- en 16+ wordt gewerkt 
met een startopdracht. Deze is bedoeld om vanuit de ei-
gen leefwereld de aandacht te richten op het onderwerp. 
Later in de Bijbelstudie volgt een koppeling met de bood-
schap van God vanuit het Bijbelgedeelte. Als God centraal 
staat, gaat het over Zijn heiligheid, Zijn werk en Zijn ge-

Via de site zijn leidingdelen bij de Bijbelstudies te down-
loaden. Hierin staan exegesen bij de behandelde Bijbel-
gedeelten en antwoorden, achtergronden en eventuele 
gesprekstips bij de vragen. Verlegenheid is vaak een be-
lemmering om persoonlijke vragen te stellen. Maar het is 
Gods eigen Woord! Waar het gaat over Christus en over 
het heil van en voor de jongeren, valt de persoon van lei-
dinggevende er tussenuit. Gods Woord heeft grote kracht. 
De Heilige Geest gebruikt het om de jongeren in het hart 
te raken. Het houden van een Bijbelstudie met jongeren 
is een kerntaak van jou als leidinggevende en mag je doen 
met vrijmoedigheid, afhankelijkheid en verwachting.

Door: Marleen Vos - van Aalst   (jeugdwerkadviseur)
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Ambtsdragers/leidinggevenden 

Thema's in het Bijbelstudiemateriaal zijn onder andere:
Terug naar God - Hizkia en de bekering van Juda.
- Bekering en de concrete gevolgen daarvan
- Het verbond van God vraagt om een gelovige reac-

tie
- Het doel van God met moeilijke omstandigheden 

in je leven
- In afhankelijkheid leven
- De vorming van je wil door Gods Geest

Vreemdelingen - op weg naar het vaderland
Bijbelstudies over Abraham, Naomi, de Moorman, het 
laatste oordeel
- Het roepen van de Heere
- Trouw en ontrouw
- Zorg voor vreemdelingen
- De wederkomst verwachten
- Leven als vreemdeling op aarde

Enkele voorbeelden uit
Terug naar God, 

Bijbelstudiemateriaal 
voor 16+ 

Uit BS 1 ‘Nieuwe wegen’

STARTOPDRACHT
Doel: je maakt concreet dat bekering betekent dat je 
dingen achterlaat.

Bekering betekent afscheid nemen van de zonde. 
Bedenk samen voorbeelden waarin je dit terugziet. 
Het mogen voorbeelden zijn uit de Bijbel, uit de 
kerkgeschiedenis, maar ook uit je eigen leven of 
uit het leven van mensen om je heen.

Uit BS 5 ‘Ongebroken?’

2 Koningen 20:12-20
God Zelf komt Hizkia’s dromen storen.

a. Wat zal God zo hebben tegengestaan in de 
ontvangst van de gezanten?

b. Wat laat het over God zien dat Hij Hizkia 
opzoekt, ook na wat er is gebeurd?

Uit BS 2 ‘Terug naar God’

Lees Hizkia's oproep (vers 6-9) 

a. Waartoe roept Hizkia het 
volk op? Noem twee din-
gen.

b. Wat zegt hij over de situatie 
van het volk?

c. Welke beloften geeft hij 
Israël en Juda?

d. Vat in je eigen woorden 
samen Wie God is. 

e. Zie jij God ook zo? Waarom 
wel of niet?

Uit BS 3 ‘Hoop op God’’

SLOTOPDRACHT
Doel: je maakt concreet dat bekering betekent dat je dingen achterlaat.

Als Hizkia in moeilijkheden komt, blijkt hoe belangrijk bidden en 
horen naar Gods stem (zeg maar: Bijbellezen) is. Het is belangrijk 
dat dit een ‘gewoonte’ is voordat je in zulke omstandigheden komt. 
Bespreek hoe je bidden en Bijbellezen vormgeeft. Je zult ontdekken 
dat dit voor iedereen moeilijk is. Bedenk samen wat jullie helpt om 
regelmatig en met vrucht te bidden en Bijbel te lezen. Schrijf hier-
onder drie praktische tips op en probeer die uit in de periode tot de 
volgende avond.

advertentie
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ZENDINGSDAG?
Elke zondag ga jij naar de kerk. 
Misschien mag jij al twee keer mee. 
Net als jij gaan wereldwijd kinderen 
op zondag naar de kerk. In een ge-
bouwtje zonder deuren en ramen in 
Malawi, zittend op een houten plank. 
Of zoals in India, daar zitten de meis-
jes bij hun moeder en de jongens bij 
hun vader, elk aan een kant van het 
kerkgebouw. 

Ook in Suriname komen kinderen op 
zondag naar de kerk. Ze luisteren dan 
naar een preek van ds. A. Meuleman. 
Misschien mag hun jongste broertje 

die pasgeboren werd ook wel mee. 
Of zou die nog te klein zijn? In veel 
kerken op de wereld dragen de moe-
ders hun kinderen op zondag in een 
draagdoek mee naar de kerk. 

Wil je meer weten over kinderen die 
naar de kerk gaan in Malawi en Suri-
name? Kom dan samen met je ouders 
naar de zendingsdag van de ZHHK. 
Dat is op D.V. zaterdag 15 september 
in Hoevelaken. Speciaal voor jou is er 
een kinderprogramma. Je hoort een 
verhaal, leert een Bijbeltekst en zingt 
samen met de andere kinderen een 
lied voor alle bezoekers. Ook kun je 
er iets moois knutselen! Kom je ook? 

Maak een tekening voor
Marijke van der Plaat!

In Suriname komen kinderen luiste-
ren naar vertellingen uit de Bijbel. Juf 
Marijke van der Plaat wordt speciaal 
daarvoor uitgezonden naar Powakka. 
De kinderen van indianen horen zo 
de boodschap van het Evangelie. 

Stel je voor dat jij ruim 7700 kilome-
ter ver zou moeten verhuizen. Hoe 
zou jij je dan voelen? Daarom mag 
jij Marijke een tekening sturen als 
bemoediging. Die kan ze dan meene-
men naar Suriname. Schrijf je er ook 
iets bij op de tekening? Dan weet ze 
dat jij aan haar denkt. Bid ’s avonds 
voordat je naar bed gaat maar voor 
kinderen in Suriname; en voor juf Ma-
rijke die hen vertelt uit de Bijbel. 

Je mag de tekening toesturen aan 
de ZHHK, Vendelier 51D, 3905 PC te 
Veenendaal. De mooiste drie tekenin-
gen komen in het volgende nummer 
van ‘Zicht op de kerk’.  

KOM JIJ OOK NAAR DE
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I
n 2 Koningen 4 ontmoeten we een 
vrouw die hulp nodig heeft. Daarom 
gaat ze naar de profeet Elisa. Wat 
is er dan aan de hand? Kan ze haar 
probleem niet zelf oplossen? Nee, 

dat gaat niet. Haar man is gestorven 
en nu heeft ze niet meer genoeg geld 
om alles te betalen. De man aan wie ze 
moet betalen, weet hier een oplossing 
voor. Hij neemt de twee zonen van de 
vrouw als knecht, zodat ze de schuld 
van hun moeder kunnen betalen. Stel je 
eens voor, dat is erg!

Kan Elisa deze vrouw nu helpen? Heeft 
hij dan zoveel geld? Nee, dat niet. Maar 
toch kan hij iets voor haar doen. Hij 
geeft haar de opdracht om samen met 
haar jongens zoveel mogelijk kruiken 
en potten te verzamelen. En als haar 
hele huis daarmee vol staat, moet ze die 
allemaal vullen met olie. De vrouw heeft 
maar één kruikje olie. Toch kan ze alle 
potten en kruiken vullen. Weet jij hoe 
dat kan?

De Heere helpt deze vrouw! Hij zorgt 
voor een wonder. Heb jij de Heere ook 

W a a r 
z o e k 
j i j 
h u l p ?

J e  k o m t  u i t  s c h o o l  e n  j e  f i e t s t  n a a r 
h u i s .  O p e e n s  m e r k  j e  d a t  j e  b a n d 
l e k  i s .  W a t  v e r v e l e n d  i s  d a t !  Z o m a a r 
d o o r f i e t s e n  k a n  n i e t ,  j e  h e b t  h u l p 
n o d i g .  M a a r  w i e  k a n  j o u  h e l p e n ?

nodig? Hij wil je helpen op school of bij 
moeilijke dingen. Maar weet je wat Hij 
vooral zo graag aan je wil geven? Een 
hart dat Hem dient en liefheeft. De  
Heere vindt het fijn om dat aan je te ge-
ven. Maar ga jij net als deze vrouw naar 
de juiste plek om hulp? 

Niet alleen jij hebt een nieuw hart no-
dig. De mensen om je heen, maar ook 

de mensen in Malawi en Suriname. Je 
weet vast wel dat er dominees naar deze 
landen zijn uitgezonden. Wat doen ze 
daar? Ze vertellen de mensen over de 
Heere Jezus. Maar daar hebben ze wel 
de hulp van de Heere bij nodig. Bid jij 
voor hen om de hulp van de Heere?!

Hanneke de Kat 

12-
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16-/16+

''Bestaan 
van God 

hangt niet 
van ons 

geloof af''
Robbert van Ettekoven (15) twijfelde niet 
eerder over het bestaan van God: ‘Want het 
feit dat God bestaat ja of nee verandert niet 
veel voor jou persoonlijk.’

Steeds meer jongeren vragen 
zich af of God bestaat. Herken je 
die vraag? 
‘Jawel, ik heb daar ook wel mee 
gezeten. Vooral toen ik naar de 
middelbare school ging, kwam die 
vraag voorbij. Als je ouder wordt, 
neem je niet maar zomaar alles 
voor waar aan. Je vraagt je dan wel 
af: iedereen zegt dat God bestaat, 
maar is dat echt zo? Het staat wel 
in de Bijbel maar is dat alles? Houd 
ik mezelf niet voor de gek?’ 

Hoe belangrijk is deze vraag 
voor jou zelf? 
‘Op een bepaalde manier is het wel 
erg belangrijk. Zonder het bestaan 
van God is je geloof nergens meer 

Robbert van Ettekoven (15) twijfelde niet 

voor nodig. Want wat is het christen-
dom zonder God?’
 
Is het een kernvraag denk je? 
‘Nee, dat niet, ergens is de vraag on-
belangrijk, omdat voor mij vaststaat 
dat God er is. De vraag of Jezus voor 
mijn zonden gestorven is, is veel be-
langrijker. Ik denk dat de vraag over 
het bestaan van God wel onderdeel 
van ons geloof is, maar een klein on-
derdeel.’

Wat maakt dat de vraag of Jezus 
voor je zonden gestorven is, be-
langrijker is voor je? 
‘Het evangelie draait om het lijden 
van Jezus. In het Oude Testament 
werden er al allemaal vooruitzichten 

op de Verlosser gegeven en in het 
Nieuwe Testament is dat ook waar ge-
maakt. De vraag over het bestaan van 
God is natuurlijk enorm belangrijk, 
omdat je anders niets aan je geloof 
hebt. Maar uiteindelijk gaat het om 
de vraag of Jezus voor jouw zonden is 
gestorven. Dat is voor mij de kern.’

Maar uiteindelijk gaat 

het om de vraag of 

Jezus voor jouw 

zonden is gestorven. 

Dat is voor mij de kern.’
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''Zonder 
God is 

christendom 
ondenkbaar''
christendom 
ondenkbaar''
christendom 

Jander van Ettekoven (18) twijfelde geregeld aan 
het bestaan van God: ‘Zonder het bestaan is je ge-

loof nergens meer voor nodig.’

Als het gaat over het geloof, heb 
je wel eens twijfels gehad over 
het bestaan van God? 
‘Eigenlijk heb ik daar nooit echt 
diep over nagedacht of God echt 
bestaat ja of nee. Dat komt denk 
ik vooral door mijn opvoeding. 
Ook op school en in de kerk hoor 
je altijd over God. Dan wordt het 
meer een feit dan een vraag.‘

Hoe belangrijk is die vraag over 
of God echt bestaat? 
‘Ik denk niet echt dat het een 
kernvraag is. Want het feit dat 
God bestaat, verandert niet veel 
voor jou persoonlijk. Daarom denk 

ik dat het eerder moet gaan over 
hoe je een levende relatie met God 
krijgt. Omdat een levende relatie wel 
iets verandert voor jou persoonlijk.’

Als je niet gelooft in het bestaan 
van God, dan komt de vraag of je 
Hem kent al helemaal niet aan de 
orde, toch? 
‘Deze twee vragen hebben denk ik 
wel alles met elkaar te maken, om-
dat je eigenlijk pas bij de tweede 
vraag komt nadat je de eerste met 
'ja' hebt beantwoord. Want als je 
zegt dat God niet echt bestaat, heb 
je ook geen behoefde aan een leven-
de relatie met iets dat niet bestaat!’

Denk je weleens na over de vraag 
hoe je een levende relatie met God 
kan krijgen? 
‘Ja. Op school werd me geleerd dat 
God een relatie met ons wil hebben. 
Dat zegt Hij al in de Doop. Gods re-
latie met ons begint dus niet bij ons 
maar bij God. Het gaat erom dat we 
leren vertrouwen dat Hij Zijn belofte 
bij de Doop na zal komen. God heeft 
een plan met ons leven.’

''Zonder 
God is 

christendom 
ondenkbaar''
christendom 
ondenkbaar''
christendom 

Jander van Ettekoven (18) twijfelde geregeld aan 

Door: Ewald Kloosterman

God heeft een plan met 

ons leven.’



Ouders

Een Machtige troost

Gods
Verbond

Wil je van een God houden die je in de modder 

laat ploeteren? ‘Die vraag shockeert,’ erkent 

ds. R.W. Mulder uit Montfoort. Toch stelt hij 

de vraag zo nu en dan aan jongeren. ‘Als mens 

willen we graag van God profiteren. In plaats 

van dat we belijden: ‘Ik ben er voor God’, denken 

we vaak: ‘God is er voor mij’. 

In een openhartig interview vertelt 

de predikant hoe heil en hulp door de 

worsteling heen een plaats kregen in zijn 

persoonlijk leven. Ook geeft hij een blik in zijn 

overtuigingen als opvoeder van zes kinderen.

A
ls je mij de vraag stelt: ‘Zou je nog geloven 
als God je alles afneemt?’, dan zeg ik vanuit 
mijn gevoel: ‘Dan zou ik níet meer gelo-
ven’,’ erkent Mulder eerlijk. Bijna fl uisterend 

vervolgt hij: ‘Maar ik weet uit mijn levensgeschiedenis 
dat het anders is. De Heere heeft gezegd: ‘Ik heb voor u 
gebeden, dat uw geloof niet ophoude.’ Een kind van God 
zijn, betekent voor mij dat ik langs het graf moest. Om 
mijn kind daar neer te leggen.’

Heil en hulp
In mei 2011 verliest het echtpaar Mulder hun jongste 
zoontje Rens. Hij overlijdt op de leeftijd van 22 maanden. 
‘Had God hem niet beter kunnen maken? Jawel, maar Hij 
deed het níet. In het begin was dat zwaar. Je komt erach-
ter dat ons natuurlijke hart God ten diepste wil gebrui-
ken voor eigen belang. Niet voor het verkrijgen van Zijn 
heil, maar voor het ontvangen van Zijn hulp. Later liet de 
Heere mij zien: ‘Ik ga Mij verheerlijken in deze dingen.’ 
Wij snappen er zo weinig van dat God Zich in zulke ge-
beurtenissen verheerlijkt. Er is bijna een leven lang voor 
nodig om dat te begrijpen. Nee,’corrigeert Mulder zich 
direct, ‘om daar iets van te bevátten. Begrijpen, dat gaat 
hem niet worden.’

‘De hulp die de Heere wil bieden, kan zich manifesteren 
in een genezing, maar ook in ondersteuning in de weg 
die je moet gaan. Die ondersteuning wordt weleens min-
der gewaardeerd en gezien. God helpt, maar niet altijd 
in het oplossen van het probleem. Vaker in het dragen 
van het probleem.’ Mulder zwijgt. Dan vervolgt hij: ‘Voor 
het vlees is dat ingewikkeld. Rationeel zeg je al snel: ‘Een 
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Gods
Verbond

oplossing van een probleem is mooier dan het doorstaan 
ervan.’ Een centrale tekst in dit spanningsveld is voor mij 
2 Korinthe 12 vers 9: ‘Mijn genade is u genoeg; want Mijn 
kracht wordt in zwakheid volbracht.’ Dat Gods genade 
voor ons genoeg is, laat zien dat het heil van God belang-
rijker is dan Zijn hulp.’

Niet moedeloos
Na het overlijden van Rens ervaart Mulder heel nadruk-
kelijk dat alles van Gods zegen afhangt. ‘Kan hij zalig 
zijn, omdat ik mij zo heb ingespannen? Nooit.’ Mulder 
valt stil. ‘We zeggen vaak: ‘Onze opvoeding is tekort.’ 
Met heftigheid in zijn stem: ‘Maar dán ervaar je het. 
Het verbond van God is tot máchtige troost geweest. De 
Heere liet zien: Ik zal en Ik ben, Die staat garant voor dit 
kind. De zegen van God die zich manifesteert binnen de 
bedding van het verbond, die is ontzaglijk diep. Wonder-
lijk. Absoluut.’

Het verlies van een kind heeft Mulder anders doen aan-
kijken tegen zijn andere zes kinderen. ‘In de periode na 
het overlijden van Rens was ik me er extra van bewust 
dat zij ook een keer gaan sterven en dat dat zomaar kan 
gebeuren,’ herinnert Mulder zich. ‘In het begin zie je je 
kinderen dan vooral als schepsels voor de eeuwigheid. 
Daar leef je heel sterk bij, maar dat houd je niet vol. Uit-
eindelijk is Gods werk doorslaggevend. Ik mag opvoeden 
in de wetenschap dat we met een belovend en vervul-
lend God te maken hebben. Hoewel ik mijn uiterste best 
moet doen en daarin tekortschiet, maakt mij dat niet 
moedeloos.’

Evenwichtig
Mulder ziet het als zijn verantwoordelijkheid als opvoe-
der om zijn kinderen een evenwichtig Godsbeeld mee te 
geven. ‘In de opvoeding vraagt dat om zorgvuldigheid. 
Het gebeurt snel dat je in je spreken over God de zaken 
teveel simplificeert en daardoor een verkeerd Godsbeeld 
meegeeft. Als het gaat om Wie God is, moet je altijd het 
complete verhaal vertellen. Dat doe je weleens niet, om-
dat je denkt dat het betreffende kind dat niet aankan. 
Met onze pedagogische inzichten kunnen we scheefgroei 
in de hand werken.’ Mulder denkt hardop na: ‘Misschien 
is de les die ik voor mijzelf trek wel dat je niet te bang 
moet zijn om het evenwicht al vanaf het begin in kaart 
te brengen. Evenwichtig zijn in de opvoeding, dat is zó 
belangrijk.’

Als voorbeeld van scheefgroei noemt Mulder dat in het 
spreken over de Heere vaak teveel gedacht wordt in on-

derscheiden Personen. ‘Er is eenheid in al het werk van 
God. Als we zeggen: ‘God de Vader is onze Schepper en 
Rechter’, dan is het niet minder waar dat God de Zoon 
onze Schepper en Rechter is. Met name door de werken 
niet aan één, maar aan alle drie de Personen te koppelen, 
denk ik dat je recht doet aan de Godsleer. Ik ben er be-
ducht voor om alleen te zeggen: ‘Wij hebben tegen God 
de Vader gezondigd.’ Nee, dat is niet waar. We hebben 
tegen de Drie-enige God gezondigd en moeten met een 
Drie-enig God verzoend worden.’

Ernst en enthousiasme
Naast het overbrengen van een evenwichtig Godsbeeld, 
hechten Mulder en zijn vrouw belang aan onderwijs 
in de geloofsleer. Daarbij is volgens Mulder het voor-
leven een onmisbaar element. ‘Tegelijkertijd moet de 
geloofsleer niet alleen voorgeleefd, maar ook uitge-
legd worden. Veel jongeren zijn praktisch ingesteld. 
Je kunt de geloofsleer voor hen relevant maken door 
illustraties uit het verleden te gebruiken. Een belangrijk 
thema in de geloofsleer is voor mij de plaats van het 
verbond en het teken van de heilige doop. Als je hier 
geen evenwichtige visie op hebt, krijg je ontsporing. 
Juist aan de hand van de kerkgeschiedenis kun je dit 
onderstrepen. ‘Kijk eens, wat gebeurt hier bij de weder-
dopers?’ en ‘Hoe ontstond er op dit punt scheefgroei bij 
de Rooms-katholieken?’ Op die manier laat je historisch 
de consequenties zien van wat er gebeurt als er geen 
evenwicht is.’

Met een glimlach vertelt Mulder: ‘Kerkgeschiedenis is in 
ons gezin een verplicht vak. Het wordt meestal ‘gedo-
ceerd’ door mijn vrouw. Elke zondagmiddag behandelen 
we een gedeelte. Het is misschien niet zo’n gangbaar 
woord onder ons, maar als het om de geloofsleer gaat, 
moeten kinderen bij hun ouders iets merken van enthou-
siasme. Ernst én enthousiasme sluiten elkaar niet uit. Ze 
vullen elkaar aan.’

‘Je komt erachter dat ons natuurlijke hart God 

ten diepste wil gebruiken voor eigen belang. Niet 

voor het verkrijgen van Zijn heil, maar voor het 

ontvangen van Zijn hulp.’

Door: Jacoline de Vree - Roon    (jeugdwerkadviseur)
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ZENDINGSDAGZENDINGSDAG
landelijke

Hoofdprogramma
Ochtend (10.00-12.00 uur)
• Meditatie: Het belang van het gebed

(ds. C. Oorschot)
• Muzikaal intermezzo
• ’Zonder Mij kunt gij niets doen’,

ds. C.J.P. van der Bas over het werk in Malawi

Middag (13.30-15.15 uur)
• Lezing: De reikwijdte van het gebed

(ds. J.C. den Ouden)
• ‘Biddend luisteren’,

ds. A. Meuleman over het werk in Suriname
• Muzikaal intermezzo
• Forumgesprek

jongerenprogramma -16

• Bijbelstudie, presentatie en spel
Aanmelden kan vooraf via de website

kinderprogramma
4-8 en 9-12 jaar

• Bijbel- en zendingsverhaal, zingen,
knutselen, puzzelen en spelletjes

Wat nog meer?

• Grote info- en verkoopmarkt,
koffi  e-thee-broodjes en crèche

• Ontmoeting en gesprekken

Locatie

Koninginneweg 1, Hoevelaken
Voldoende parkeergelegenheid 

en naast NS-station

I www.zhhk.nl   –   E info@zhhk.nl   –   T 0318 554212Meer info:

Gebogen knieën

d.v. Zaterdag 

15 september

DS. C.J.P. van der bas
DS. A. MeulemanDS. A. Meuleman

Suriname
DS. C.J.P. van der bas

Malawi

Gebogen knieën
thema:

http://www.zhhk.nl
mailto:info@zhhk.nl



