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Colofon

Onze kinderen zijn geleende 
panden van God

27
Op bezoek 
in het groene 
huis op palen

11
Hebben wij 
het Joodse 
volk lief? 

Van 26 maart tot en met 3 april 
bezochten wij, ds. W.M. Mulder 
(voorzitter commissie zending, 
M. Kramer (bureaumanager) en 
B. Visser (lid van de commissie 
zending) de zendingspost in 
Suriname. 

Cultuurkloof
We spraken met ds. Meuleman 
over zijn intensieve werk als 
zendeling in Powakka en over 
de grote cultuurkloof tussen 
ons als Nederlanders en de 
Surinamers.  In de Surinaamse 
cultuur kent men bijvoorbeeld 
geen gezamenlijk moment als 
gezin. De maaltijd wordt door 
iedereen afzonderlijk gebruikt. 

Een vorm van huisgodsdienst is 
dus moeilijk van de grond te 
krijgen. In de preek op zondag 
wordt dit wel benoemd, maar 
dan is er nog een lange weg te 
gaan. De cultuur is ten diepste 
niet gekerstend. Er is een meer 
losse moraal, men houdt van 
feesten, gebruikt overmatig 
alcohol en seksueel misbruik 
komt veel voor. Het dagelijks 
leven gebaseerd op een 
 christelijke moraal is als gevolg 
hiervan moeilijk. 
Het sterven van ouderling 
 broeder Leo in 2018 heeft veel 
teweeggebracht bij  
ds. Meuleman en zijn gezin. 
Nog steeds wordt zijn sterven 

als een groot verlies ervaren in 
de plaatselijke gemeente. 
De Bijbelstudie wordt door een 
redelijk aantal belangstellenden 
gevolgd. Ds. Meuleman heeft 
zich grondig verdiept in de 
 cultuur van de Surinamers en 
ervaart dat deze kennis van 
groot belang is om in de preken 
en het contact dichter bij deze 
mensen te komen. Een cultuur 
zo anders dan de Nederlandse 
cultuur. 

ErfEvangElisatiE
Marijke van der Plaat vertelde 
ons met enthousiasme over haar 
kinderwerk. Het kinderwerk in 
Groot Powakka heeft plaats in 
de vorm van erfevangelisatie. 
Dit zorgt ervoor dat het dichter 
bij de mensen komt. Het was 
goed om te zien hoe dit 
 verloopt. Het kinderwerk zorgt 
er ook voor dat de kerkdienst 
beter bezocht wordt door deze 
kinderen. Het bereiken van de 
ouders via het kinderwerk is 

F O C U S  B. Visser

 
op bezoek in suriname

Een prachtig moment om tussen de kinderen uit Powakka te zitten 

en mee te maken hoe mooi ze zingen en hoe goed ze  meedoen bij 

het aanleren van een Bijbeltekst. Nieuwsgierig  kijken ze ons aan 

en vragen zich af wat wij komen doen. Het ijs is al gauw gebroken.
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Zicht op het Woord

W at hebben ouderen door te geven in de 
contacten met jongeren, thuis en op school? Je 
kunt je afvragen: ‘Wat hebben we te melden?’ 

Het stelt ons voor de vraag wat we zélf belangrijk vinden.

Luister naar wat de HEERE ons meegeeft via Asaf, de dich-
ter van Psalm 78. Het ging hem om het hopen op Gód. Hij 
gebruikte een terugblik. Om de volgende generaties te leren 
Wie de HEERE is, vanuit de geschiedenis. Israël moest 
gedénken: Hij heeft uit Egypte bevrijd…, door de woestijn 
geleid, en David aangesteld.

En nu? De HEERE heeft Zijn Zoon gezonden om te zitten 
op Davids troon… ‘Verborgenheden, met diepst ontzag te 
melden!’ In Wie de heerlijkste verlossing is, genade over-
vloeiende voor de grootste van de zondaren. De Herder van 
Israël Die kwam om Zijn leven te geven, Zich stelde om van 
schuld en zonde te bevrijden!

Wat is het doel? 
Dat van geslacht tot geslacht mensen door Hem zullen 
worden geweid en geleid! Net als na Gods bevrijding en 
bewaring en leiding toen: ‘En dat zij hun hoop op God zou-
den stellen, en Zijn daden niet vergeten, maar Zijn geboden 
bewaren.’Gedenkend dat Davids Zoon kwam, als een Kind. 
Dat Hij de Man van smarten werd Die Zich gaf voor verlo-
renen. Dat Hij als de Goede Herder Zijn leven kwam stellen 
voor Zijn schapen!

Telkens geldt: ondanks Zijn schapen! Het heeft met deze 
verborgenheid te maken: ‘Doch Hij, barmhartig zijnde, ver-
zoende de ongerechtigheid en verdierf hen niet…’ Dat gold 
in de woestijnreis en is kenmerkend voor Gods leiding, ook 
zoveel andere keren, dat Hij gedenkt aan Zijn genade!

Het doel: ‘dat zij hun hoop op God zouden stellen…’ geldt 
ook voor het volgende geslacht. Na Asaf werd het merkbaar. 
Twee voorbeelden: Een nakomeling van hem profeteerde 
in nood in de tijd van koning Josafat van Gods heil. Zangers 
stonden daarna op ‘om den HEERE, Israëls God, met luider 

stem ten hoogste te prijzen!’ (2 Kronieken 20:13-19) Na de 
ballingschap vinden we dat er een andere nakomeling van 
Asaf was die met de dankzeggingen begon. (Nehemia 11:17) 
‘Van geslachte tot geslacht…’ werd zo ‘Gods gunst herdacht’.

Wat is nu de spits?
Zoals deze Psalm uitloopt op de erkenning van David, is 
de toepassing voor ons: ‘Erken de Koning op Davids troon, 
Davids Heere, Jezus Christus. Kus de Zoon! Welgelukzalig 
allen die op Hem betrouwen!’ Zo heb je ook Hoger Onder-
wijs voor de volgende generatie, namelijk Gods gerechtig-
heid en grote daden. Je zegt: ‘Alles wat adem heeft, love 
den HEERE!’

Het erkennen van Gods grootheid en liefde, dat is pas écht 
leven uit Gods grote daden. Zo zal ‘wederhorig kroost’ leven 
van de woorden van de zaligheid. Woorden die de waarheid 
zijn, en de waarheid zal vrij maken. Want het houdt hopen 
op Gód in!

Het moet worden verteld vanwege de kinderen: ‘Ver-
hindert ze niet!’ ‘Wij zullen het niet verbergen…!’ is dat 
ons antwoord? Spreken wij over de verborgenheden, de 
loffelijkheden, of… niet? Zoals het met Pascha moest gaan 
op de vraag: ‘Wat hebt u daar voor een dienst?’ Zoals het 
moest gaan bij de stenen in de Jordaan. De verborgenheden 
vertellen. Christus Zelf en de apostelen deden het ook. Nu 
nog: Hoger Onderwijs voor alle tijden en voor alle niveaus 
-zie de leerstof bij Asaf, ook voor Deo volente cursusjaar 
2019-2020!

Om op God te hopen - en met Hem te leven. Naar al Zijn 
geboden. Om ze te bewaren.Want de HEERE is het waard 
dat Hij de eer ontvangt, door woorden en daden. Vanwege 
Zijn liefde!

Hoger Onderwijs, om te ondervinden: ‘Zijn trouw en waar-
heid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht!’ Om 
Hem ten hoogste te prijzen!

‘Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende 
geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN…’(Psalm 78:4a) 

‘…om den HEERE, Israëls God, met luider stem ten hoogste te prijzen!’  

(2 Kronieken 20:19b)

Hoger onderwijs
Ds. A. van Wijk, Herkingen
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Wij verzorgen begrafenissen door het hele land 

Een begrafenis voor iedere Budget 
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VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging

0172 23 33 38
Overal te ontbieden

Vrijblijvend het boekje ’Mijn laatste wens’
www.vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

- Alphen aan den Rijn -

Ieder mens en iedere begrafenis is 
uniek en verdient zijn eigen zorg.

Daarom bieden wij bij Ichthus Uitvaartzorg u 
de mogelijkheid om de uitvaart naar uw eigen 

wensen in te richten. Neem contact met ons op 
en vraag naar de mogelijkheden.

Apeldoorn
� 055 204 1003

Nunspeet
� 0341 209 001

� Schopenhauerstraat 155
7323 LW Apeldoorn 

� info@ichthusuitvaartzorg.nl
� www.ichthusuitvaartzorg.nl 

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! 
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Het is een fl inke reis om in Haïti te 
komen. Maar 29 uur na vertrek op 
Schiphol komt Haïti in zicht. Vanaf een 
paar kilometer hoogte ziet het er prach-
tig uit. Een diepblauwe zee, veel groen, 
bergen. Dan maakt het vliegtuig een 
bocht en de eerste meters van Port-au-
Prince komen snel in zicht. En dat zijn 
bepaald geen mooie beelden die we 
zien. Onder ons bevindt zich de wijk 
Cité Soleil, een van de armste wijken 
in Port-au-Prince, waar ieder huizen-
blok z’n eigen gang (bende) heeft en 
waar de criminaliteit heel hoog is. Wel-
kom in Haïti.

Kindslaven
De eerste dag op Haïti brengen we 
een bezoek aan een organisatie die 
zich inzet tegen kindslavernij. Hoewel 
slavernij offi cieel tot een ver verleden 
behoort, is het heel gebruikelijk dat 
kinderen van arme ouders als slaafje 
bij rijkere mensen gaan wonen. En dat 
betekent in de praktijk veel en zwaar 
werk, geen tijd om te spelen, om kind 
te zijn. Vaak worden deze kinderen 
stelselmatig mishandeld en niet zelden 
misbruikt. Naar school gaan zit er niet 
in. Naar schatting leven er in Haïti 
300.000 kindslaven, zogenaamde Re-

staveks. Woord en Daad werkt samen 
met de organisatie Restavek Freedom 
om een einde te maken aan deze ver-
keerde praktijken. Onder andere lokale 
kerken spelen daar een belangrijke rol 
in. Door middel van een lesmethode 
voor de zondagsschool en een bijbelstu-
dieboekje over wat de Bijbel zegt hoe 
we met kinderen om moeten gaan, zijn 
al meer dan 3000 dominees bereikt, 
die op hun beurt weer vele gemeente-
leden hebben voorgehouden dat het 
niet past bij het christen-zijn om een 
kind van een ander zo slecht te behan-
delen. En dat werpt vruchten af in de 

Haïti
een stukje gebroken 

schepping 

Zicht op diaconaat

Haïti. Het armste land van het westelijk halfrond. Een land dat 
vooral in het nieuws komt, als een ramp het land getroffen heeft. 
De verwoestende aardbeving in 2010. Meer dan 200.000 doden 
waren er te betreuren in een aardbeving die 35 seconden  duurde. 
In 2016 richtte orkaan Matthew enorme schade aan in dit al zo 
diep getroffen land. Opnieuw vielen er tientallen doden. Juist in 
dit land bouwde de GDC dankzij de vele giften uit de plaatselijke 
kerken mee aan twee nieuwe kerken en scholen. Diaken Gerrit 
Vos bracht namens het GDC samen met medewerkers van Woord 
en Daad een bezoek aan Haïti. Een verslag. 

Gerrit Vos
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gemeentes. Voordat we het kantoor van 
Restavek Freedom verlaten, wordt er 
eerst gebeden. Woord en Daad komt 
hier samen. 

Op weg
Reizen is altijd een mooie kans om veel 
van een land te zien. We stappen de 
volgende dag in de auto en rijden zo’n 
5 uur naar het zuiden. De weg is niet 
slecht, maar wel druk. Toeteren bete-
kent hier: aan de kant, ik kom eraan. 
We komen langs de enorm grote open 
markt in Carrefour, een arme wijk in 
de hoofdstad Port-au-Prince. Het ver-
keer raakt verstopt, zo druk is het er. 
En het is niet alleen druk, maar vooral 
ook goor, smerig, vies. Overal waar je 
kijkt zie je smerig afval. Richting de 
zee lopen afwateringskanalen, bedoeld 
om water van de bergen naar de zee te 
laten stromen. Nu zit er geen water in, 
maar wel afval, afval en nog eens afval. 
En er tussendoor lopen geiten, kippen, 
koeien en varkens die zich tegoed doen 
aan alles wat nog eetbaar is. Zowel in 
de stad als op het platteland: je bent 
nooit ver weg van lege drinkfl essen, 
etensverpakkingen, afgetrapte schoe-
nen, en veel meer ander ondefi nieer-
baar vuil. Het tekent Haïti. 

Noodhulpprogramma
De volgende dag bezoeken we nood-
hulpprojecten in Corail Jolibois en 
Buissereth. Deze arme streek is in 
2016 hard getroffen door orkaan Mat-
thew. Veel huizen zijn vernietigd of 
zwaar beschadigd. In het bergdorpje 
Corail Jolibois zijn met fi nanciële hulp 
vanuit onder andere de GDC een nieu-
we kerk en school gebouwd. Het zijn 
prachtige, sterke gebouwen geworden 

die een volgende orkaan zonder schade 
moeten kunnen doorstaan, en zo een 
veilige schuilplek vormen voor de ge-
meenschap. Mooi is ook dat de plaat-
selijke dominee vertelt dat het aantal 
kerkleden gegroeid is. Ook komen er 
meer kinderen naar school. De oude 
kerk, die tegelijkertijd als school werd 
gebruikt, staat er nog. Echt een krot. 
Wat een wereld van verschil tussen 
deze oude kerk en de nieuwe kerk! 

Een probleem in dit dorp is wel dat 
er geen water is. Het kost drie uur om 
naar de dichtstbijzijnde rivier te lopen. 
Een put boren kan niet, omdat het 
dorpje in de bergen ligt. We merken 
ook bij de mensen in dit bergdorpje 
gelatenheid. Of ze plannen hebben 
voor de toekomst? Alleen God weet of 
ze dan nog leven, zeggen ze. Gelukkig 
is het werk van Woord en Daad in dit 
dorpje nog niet klaar. Er wordt gestart 
met een levensonderhoudsprogramma 
met geiten. Zo wil Woord en Daad in 
deze dorpen werken aan weerbaarheid. 
Gemeenschapsdenken is heel belang-
rijk in dit project. Iedere geitenhoeder 

moet het eerstgeboren geitje doorgeven 
aan een ander arm gezin. 

We gaan ook langs bij een aantal huis-
jes die met fi nanciële hulp van Woord 
en Daad hier gebouwd zijn. Het zijn 
eenvoudige houten huisjes, maar altijd 
beter dan de huizen die de mensen 
eerst hadden. In dit huisje zitten ze 
veilig en droog. 
In Buissereth raakten de school en de 
kerk zwaar beschadigd door de orkaan. 
Het dak werd compleet vernietigd en 
het kostte heel wat moeite om vanuit 
de brokstukken een nieuwe kerk en 
school op te bouwen. De dominee ver-
telt vol passie hoe de leden van de ge-
meenschap hard hebben meegeholpen 
met diverse werkzaamheden. Hij ver-
telt hoe belangrijk de kerk en de school 
voor de gemeenschap zijn. En hoe blij 
ze zijn met de Creoolse bijbels die met 
fi nanciering van Nederlandse kerken 
gedistribueerd zijn. Ook hier bezoeken 
meer mensen de zondagse kerkdien-
sten. En dat is toch een mooie impact 
van dit noodhulpprogramma. 
Het is weer tijd om terug te reizen naar 
de hoofdstad Port-au-Prince. Prachtig 
hoe het avondlicht over de mooie na-
tuur valt. Haïti is, zeker in dit zachte 
avondlicht, een mooi stukje van Gods 
schepping.  

Opvangtehuis
Zaterdag brengen we een bezoek aan 
een opvangtehuis voor ex-kindslaven. 
In dit tehuis worden getraumatiseerde 
meisjes warm en liefdevol opgevangen. 

Bezoek ex-kindslaven
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Ieder kind heeft zijn eigen verhaal hier. 
Verhalen van verdriet, pijn, verhalen 
die te donker zijn om te vertellen. 
Sommige meisjes weten niet eens meer 
waar ze geboren zijn, zo vaak zijn ze 
van plek naar plek gebracht. Een van 
de meisjes, Nerlyne, vertelt hoe ze als 
jong kind haar moeder verloor, bij haar 
tante terechtkwam en de zorg voor het 
hele huishouden op haar schouders 
kreeg. Op onze voorzichtige vraag of ze 
is mishandeld, klinkt het zacht: heel 
vaak. Naar school gaan zat er tot haar 
11e niet in. Toch is Nerlyne (nu 18) 
geen gebroken kind, maar een prach-
tige jonge vrouw met dromen voor de 
toekomst. Advocaat wil ze worden. Om 
te strijden voor de rechten van kinde-
ren die als slaaf door het leven gaan. 

Zondag
Zondag worden we wakker. Dit keer 
niet van kerkklokken, maar van samen-
zang. Vlakbij de plek waar we slapen, 
is een klein kerkje. Je kunt het beter 
een hut noemen, gebouwd van wat 
plaatmateriaal, maar wat kan er uit zo’n 
nietszeggend gebouw een mooi geluid 
kan komen. Dit is ook Haïti. Als we 
naar de Calvary Chapel rijden voor de 
kerkdienst zien we overal mensen op 
weg naar de kerk. Sommige kerken 
stromen om 9.00 uur alweer leeg. Drie 
diensten op een zondag en ook door-
deweeks is bij veel kerken hier eerder 
regel dan uitzondering. Op straat zie je 
overal prachtig geklede mannen, vrou-
wen en kinderen in hun beste zondagse 
kleren. Kerkgang is hier in ieder geval 
niet uit het straatbeeld verdwenen. Als 
we aankomen in de Calvary Chapel is 
het eerste lied is al ingezet. We kun-
nen niet verstaan wat ze zingen, maar 
Ahlelouja, dat klinkt toch overal het-
zelfde. Bijzonder om zo’n dienst bij te 
wonen en ondanks cultuurverschillen 
verbondenheid te ervaren met de we-
reldwijde kerk. 

Onderwijs
De reis loopt op een eind. Maandag-
ochtend bezoeken we een school van 
Woord en Daad dichtbij de beruchte 
wijk Cité Soleil. 540 kinderen krijgen 
les op deze school, de jongste is 3 en 

de oudste is 18 jaar. Ze komen allemaal 
van arme ouders en worden fi nancieel 
gesponsord door mensen uit Neder-
land. Prachtig dat ze de kans krijgen 
om naar een christelijke school te gaan, 
te leren lezen en schrijven, en te bou-
wen aan een toekomst. 

Grafkisten
We sluiten af door een bezoek te 
brengen aan Maxima SA, een bedrijf 
gerund door de Nederlanders Stefan en 
Els. Maxima is al meer dan 30 jaar ac-
tief op het gebied van houtbewerking, 
huizenbouw, complete keukens en 
grafkisten. Hun doel: winst maken met 
projecten voor de bovenklasse, zodat 
de onderklasse geholpen kan worden 
met goedkope, maar orkaan- en aard-
bevingbestendige huisvesting. Terwijl 
we afscheid nemen vragen we Els nog 
naar de aardbeving en hoe zij die heb-
ben meegemaakt. Het is nu negen jaar 
geleden, maar we merken aan Els dat 
het haar nog steeds raakt. De enorme 

verwoesting, het gehuil en geschreeuw 
van de mensen in die eerste dagen, een 
vrachtwagen vol met lijken voor hen op 
de weg. Wat heeft dit land al ontzet-
tend veel te verduren gehad. 

Indrukken
Tijd om naar het vliegveld te gaan en 
nog een laatste blik op Haïti te wer-
pen. Een bezoek aan dit land gaat je 
niet in de koude kleren zitten. Er is 
veel armoede in dit land. Veel gebro-
kenheid. De overheid lijkt zich het lot 
van haar inwoners niet aan te trekken. 
De werkeloosheid is heel hoog. Aan 
de andere kant past het om met dank-
baarheid terug te kijken op het werk 
dat de GDC hier via Woord en Daad 
heeft mogen doen. De mooie, stevige 
kerkgebouwen vormen nu een veilige 
plaats waar iedere zondag Gods Woord 
gebracht mag worden. En dat Woord 
van God brengt echte, diepe hoop, juist 
op plekken waar menselijkerwijs weinig 
hoop te vinden is. 

Diaken Vos samen met de plaatselijke dominee
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Wil jij je talenten inzetten binnen ons bedrijf?

Kijk op www.profielnorm.com voor actuele

vacatures.

vacature



School en kerk
Dr. B. J. Spruyt

Zicht op opleiding en vorming

Ouders die hun kind ten doop houden, beloven bij die 
gelegenheid onder meer dat zij hun kind in ‘de voorzeide leer’ 
zullen (doen) onderwijzen. Dat betekent dat de opvoeding 
van het kind en het onderwijs dat het kind later zal gaan 
genieten, primair de verantwoordelijkheid van de ouders zijn. 
Het kind is niet van de staat of van de gemeenschap maar van 
de ouders, en zij hebben de plicht hun kind onderwijs te laten 
ontvangen dat in overeenstemming is met de voorzeide leer. 
De leer dus die in het doopformulier in ‘drie stukken’ kort en 
bondig wordt samengevat (en zo goed, dat Kohlbrugge eens 
heeft opgemerkt dat hij graag al zijn werken gaf voor de 
tekst van ons doopformulier).
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In de Verenigde Staten heb ik wel 
gelogeerd bij mensen die vanuit deze 
verantwoordelijkheid hun kinderen 
thuis onderwijs gaven (‘home 

schooling’). In Nederland mag dat niet meer, 
nadat duidelijk was geworden dat vooral 
islamitische ouders hun kinderen niet naar 
een Nederlandse openbare school wilden 
sturen. Maar het is goed er nog eens aan te 
herinneren dat deze optie een goede keuze 
kan zijn wanneer er geen goed christelijk 
onderwijs in de directe omgeving van het 
ouderlijk huis wordt aangeboden.

Ten tijde van de Republiek was het onder-
wijs een van de belangrijkste taken van de 
kerk. Onderwijzers moesten bijvoorbeeld de 
Heidelbergse Catechismus ondertekenen 
om te worden aangenomen. Na de Bataaf-
se Revolutie van 1795 is onderwijs steeds 
meer een exclusieve taak van de overheid 
geworden. Dat betekende dat de inhoud 
van het onderwijs ook nadrukkelijk door de 
overheid werd bepaald, en dat de lessen 
in dienst moesten komen te staan van het 
bijbrengen van ‘christelijke deugden’, zon-
der dat de confessionele grondslag van deze 
ethiek ter sprake mocht worden gebracht. 
Het onderwijs moest immers voor iedereen 
toegankelijk zijn, en er mochten daar geen 
dingen worden gezegd die kinderen met 
een bepaalde geloofsovertuiging tegen het 
hoofd zouden stuiten. Jan de Liefde heeft 
eens een aardig boekje geschreven over 
een onderwijzer die zich afvroeg hoe hij 
toch het kerstverhaal kon vertellen in een 
lokaal met ongelovige, Joodse en christelij-
ke kinderen.

Al gauw werd ook duidelijk dat die zogehe-
ten neutraliteit in feite een leegte was waar-
in een bepaalde staatsideologie zich ging 
nestelen. Jan Kappeyne van de Coppello, 
een liberale premier en minister van On-
derwijs, heeft er bijvoorbeeld naar gestreefd 
(1878) dat op alle scholen uitsluitend de 
moderne, wetenschappelijke denkbeelden 
moesten worden verbreid. Christelijke ou-
ders verzetten zich daar natuurlijk tegen, en 
dat verzet heeft ruim 100 jaar geleden (de 
Pacifi catie van 1917) geresulteerd in een 
compromis waarin zowel het openbare als 
het bijzondere onderwijs gelijkberechtigd 
werden, ook fi nancieel. Dankzij die regeling 
hebben wij nu onze reformatorische scho-

len voor basis- en voortgezet onderwijs.
De vrijheid van onderwijs zoals we die 
nu hebben, vastgelegd in art. 23 van de 
Grondwet, biedt christelijke ouders dus de 
gelegenheid om, in gehoorzaamheid aan de 
door hen afgelegde doopbelofte, hun kind 
onderwijs te laten geven dat inhoudelijk 
doortrokken is, bij alle vakken, van de refor-
matorische belijdenis. De school is, in de 
meest eigenlijke zin, van de ouders. Zij heb-
ben de vrijheid gekregen om in Nederland 
scholen te stichten overeenkomstig hun 
eigen ‘richting’.

Die vrijheid staat nu van twee kanten onder 
druk. Het ergste is dat ouders, die hun kin-
deren naar reformatorische scholen sturen, 
aan dit voorrecht gewend raken en minder 
betrokken bij onze eigen scholen zijn dan 
gewenst. Of dat zij zo ver, in leer en/of in 
leven, van de leer van de Reformatie zijn 
afgedwaald, dat leerkrachten de opvattin-
gen die kinderen van huis uit meekrijgen op 
school moeten corrigeren. Dat is dus eigen-
lijk de wereld op zijn kop.     
Minstens zo bedreigend is de tendens bij 
politici om de vrijheid van onderwijs op 
allerlei manieren in te perken – bijvoor-
beeld door een acceptatieplicht (van scho-
len om ook niet-christelijke kinderen en/of 
niet-christelijke leerkrachten aan te nemen) 
of door de druk om het gelijkheidsbeginsel 
een prominente plaats te geven bij de bur-
gerschapsvorming op scholen.

Je zou denken dat er dan een tijd kan aan-
breken waarin ouders, net als in de negen-
tiende eeuw, hun kinderen naar scholen 
sturen die zij zelf fi nancieren. Maar dat zal 
geen soelaas meer bieden, want er is een 
wetsontwerp in de maak dat de overheid 
ook bevoegdheden geeft bij onderwijs dat 
niet door de overheid wordt gefi nancierd.

Ons rest niets anders dan dankbaarheid 
voor wat we hebben, dan een diep gevoelde 
plicht om reformatorisch onderwijs inhou-
delijk reformatorisch te houden, en de po-
litieke strijd te voeren tot het bittere eind. 
Want onze kinderen zijn uiteindelijk niet 
van ons, als ouders, maar geleende panden 
van God, aan Wie wij eens rekenschap zul-
len moeten afl eggen over de wijze waarop 
wij de kinderen die wij van Hem hebben 
gekregen, hebben opgevoed en onderwezen.

Al gauw werd 

ook duidelijk 

dat die zogeheten 

neutraliteit in 

feite een leegte was 

waarin een bepaalde 

staatsideologie 

zich ging nestelen. 
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Het blijft een moeilijk punt: Luther en 
de Joden. Luther had erop gerekend 
dat de Joden massaal tot bekering 
zouden komen als de kerk terug zou 
keren van haar dwalingen. Die massale 
bekering bleef echter uit en Luther 
ging steeds negatiever denken over de 
Joden en met name over het ortho-
doxe Jodendom. Helaas kwam hij zelfs 
zover dat hij opriep tot het in brand 
steken van scholen en synagogen. Een 
absoluut dieptepunt in het leven van 
een man die door Gods genade zoveel 
heeft mogen betekenen in de Kerk van 
Christus. 

Zo anders was het met de hoofdman 
over honderd in Kapernaüm. Deze 
Romeinse hoofdman riep niet op tot 
het in brand steken van synagogen, 
maar heeft op eigen kosten zelfs een 
synagoge laten bouwen. Dat moet een 
behoorlijke investering geweest zijn! 
Blijkbaar was er bij deze man meer aan 
de hand dan slechts enige sympathie 
voor het Joodse volk. Er werd van deze 
‘bezetter’ gezegd: ‘want hij heeft ons 
volk lief ’ en de Heere Jezus Zelf heeft 
van hem gezegd: ‘Ik heb zo groot een 
geloof zelfs in Israël niet gevonden.’ 
Ik vroeg mij af, hebben die twee soms 
met elkaar te maken: een groot geloof 

én tegelijk ook liefde tot het Joodse 
volk? Het was bovendien een man die 
het zichzelf niet waardig achtte om de 
Heere Jezus in zijn huis te ontvangen. 
Hij dacht klein van zichzelf, groot 
van de Heere en had liefde tot het 
Joodse volk.

De vraag waarom Luther dan zo tekeer-
ging tegen de Joden, is niet gemakke-
lijk te beantwoorden. Ongetwijfeld was 
Luther een kind van zijn tijd en was 
antisemitisme zo ongeveer gemeengoed 
geworden in Wittenberg. Na het jaar 
1432 werden er in Wittenberg geen 
Joden meer getolereerd. Verder kunnen 
we aanvoeren dat zijn bezwaren vooral 
theologisch van aard waren en dat hij 
een verband zag tussen het Judaïsme 
en de leer van de Roomse Kerk, als 
het ging om werkheiligheid en zalig 
worden door ons eigen doen en laten. 
Ook weten we dat men in die dagen er 

niet voor terug deinsde om tijdens dis-
cussies fel van leer te trekken en ook 
Luther ging nogal eens té ver. Dit alles 
kunnen we echter niet als excuus aan-
voeren. Hoezeer wij het eens zijn met 
de wijze waarop Luther sprak over de 
rechtvaardiging van de goddeloze door 
het geloof alleen, van zijn Jodenstand-
punt moeten we tegelijk hartgrondig 
afstand nemen.

Dit is temeer noodzakelijk als we zien 
hoe in onze dagen het antisemitisme 
weer toeneemt. Volgens het CIDI von-
den er in ons land vorig jaar 19 procent 
meer incidenten plaats dan het jaar 
daarvoor. Laat ons waakzaam zijn en 
dagelijks in gebed gaan voor ‘de bemin-
den om der vaad’ren wil.’ (Rom. 11:28)

Nog even gelet op onze hoofdman. 
Hoeveel zegen brengt het met zich 
mee om het Joodse volk lief te hebben! 
God had het al tegen Abraham gezegd: 
‘En Ik zal zegenen, die u zegenen en 
vervloeken die u vervloekt.’ (Gen. 12:3) 
Een belangrijke taak voor ons als com-
missie is dan ook het antisemitisme 
aan de kaak stellen en de liefde voor 
Israël en het Joodse volk bevorderen. 
Hebt u ook, net als die Romeinse cen-
turion, het Joodse volk lief?

‘Want hij heeft ons volk lief, en heeft zelf ons de synagoge gebouwd.’ 
Lukas 7: 5

Hebben wij 
het Joodse volk 

lief?
Ds. K.J. Kaptein, Ridderkerk

Hij dacht klein van 

zichzelf, groot van de 

Heere en had  liefde 

tot het Joodse volk.

Zicht op Israël
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Zicht op de vrouwenbond

A. Rijken-Ubak

 Huldrych Zwingli
500 jaar Reformatie 

in Zwitserland
Met de prediking van Zwingli in Zürich begon vijf 
eeuwen geleden, in 1519, de Reformatie in Zwitserland. 
Die wordt dit jaar op verschillende plaatsen herdacht.
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H
uldrych Zwingli wordt op 1 
januari 1484 in Wildhaus 
in het graafschap Toggen-
burg geboren als derde 

zoon van Johann Ulrich Zwingli en zijn 
vrouw Margaretha Bruggmann. Wild-
haus ligt in een afgelegen Alpendal in 
het noordoosten van Zwitserland. 
Wanneer men van de hoofdweg afgaat 
en een eindje omhoog loopt, richting 
het Säntisgebergte, dan heeft men een 
prachtig uitzicht op het hele dorpje en 
ook op de vroegere woning van Zwingli. 
Het is een van de oudste houten hui-
zen van Zwitserland en oogt heel klein 
tussen alle andere gebouwen. Bij het 
zien van de voorkamer kan men amper 
geloven dat hier elf kinderen met hun 
ouders en een grootmoeder gewoond 
hebben. Toch is de vader van Zwingli 
een rijke boer. Hij speelt ook een grote 
rol in de dorpssamenleving en wordt op 
een gegeven moment zelfs gekozen tot 
burgemeester.

Gams
Dichtbij Wildhaus ligt Gams. Daar is 
Zwingli gedoopt.

Weesen
Huldrych is nog maar zes jaar oud als 
hij verhuist naar zijn oom Bartholo-
meus, die pastoor is in Weesen aan de 
Walensee. Niemand vermoedt op dat 
moment dat de kleine jongen eenmaal 
een stempel zal zetten op Zwitserland 
en zelfs op heel West-Europa!
Huldrych leert de eerste beginselen 
van het Latijn van zijn oom en ook gaat 
hij naar de plaatselijke dorpsschool.

Basel, Bern, Wenen en weer 
Basel
Op 10-jarige leeftijd bezoekt Huldrych 
de Latijnse school in Basel en een paar 
jaar later die in Bern. Daar proberen de 
monniken van het Dominicaner-
klooster hem over te halen om, vanwe-
ge zijn grote muzikaliteit, het klooster 
in te gaan. Hij kan verschillende instru-
menten bespelen en met name de luit. 
Maar zijn familie eist dat hij gaat stu-
deren aan de universiteit van Wenen.
Daarna, in 1502, gaat hij naar Basel. 
Zijn beste vriend is Leo Jud. 
Samen volgen ze colleges van de nieu-
we hoogleraar Thomas Wyttenbach: 
Men moet de Bijbel zelf lezen! Begin 
1506 behaalt hij de graad van ‘Mees-
ter’. Zwingli zegt: Waarom zou men mij 
Meester noemen? Ik erken maar één 
Meester, namelijk Christus. Geef mij 
maar de naam, die mijn vereerde vader 
mij toegedacht heeft, Huldrych Zwingli. 

Glarus
Daarna volgt Zwingli een korte studie 
in de theologie en wordt hij, waar-
schijnlijk op voorspraak van zijn oom, 
pastoor in Glarus. Hij zal er tien jaar 
blijven. 
Zwitserland heeft, met zijn vele bergen, 
niet veel arbeidskrachten nodig. Om 
toch de kost te verdienen, verhuren 
veel Zwitserse jongens zich als soldaat. 
In 1515 is de bekende Slag bij Marig-
nano, waar Zwingli als veldprediker, 
maar ook als dapper soldaat, aanwezig 
is. Ruim 6000 Zwitserse huursoldaten, 
in dienst van de paus, worden door 
de Fransen afgeslacht. Zwingli wordt 

daardoor, en ook mede door de ideeën 
van Erasmus (vrijheid van mensen en 
vrede), een felle tegenstander van het 
huursoldatensysteem (Reislaufen). Zijn 
parochianen zijn over het algemeen 
Fransgezind en Zwingli is pausgezind.  

Einsiedeln
Daarom zal hij blij geweest zijn met het 
beroep naar de kloostergemeenschap 
van Einsiedeln. Het klooster ligt te-
midden van een schitterend landelijk 
bergachtig gebied. Elk jaar komen er 
duizenden pelgrims voor het beeld 
van Maria: ‘de Zwarte Madonna’. Ze 
geloven dat het wonderen kan doen. 
Zwingli waarschuwt in zijn preken te-
gen deze on-Bijbelse Maria-verering. 
Ook voert hij strijd tegen de verkoop 
van afl aten. Hij zegt: Hoe zal een mens, 
die zelf een zondaar is, aan anderen ver-
geving kunnen schenken? 

Zürich
Dan komt in de herfst van 1518 het 
beroep naar het overwegend pausge-
zinde Zürich. Zwingli is een talentvol 
spreker en heeft zich tegen Frankrijk 
uitgesproken. Zeventien van de vieren-
twintig koorheren hebben hem daarom 
tot leraar aan de Grossmünster geko-
zen. Zwingli neemt het beroep aan. 
Hij weet dat het geestelijk leven in de 
stad op een erg laag peil staat en dat 
het met de geestelijken niet veel beter 
gesteld is. 
Zo doet Zwingli dan op zaterdag 1 janu-
ari 1519, precies op zijn 35e verjaardag, 
intrede in een tot de nok toe gevulde 
Grossmünster. Hij voert gelijk een ver-

Wildhaus met geboortehuis Zwingli
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zij lof en dank, Hij laat Zijn Woord 
heersen in hemel en op aarde!

Er komen strenge regels tegen vloeken, 
drinken en dergelijke. Dan komt men 
of in de gevangenis of men zet zo ie-
mand de stad uit. Ook komen er regels 
voor het heiligen van de zondag en men 
sluit de herbergen op Gods dag. Tegen-
standers noemen Zwingli een ketter en 
bieden hout aan voor zijn brandstapel.

Op 1 augustus 1523 verschijnt 
Zwingli’s leerboekje voor jongeren:
-Overvloedig wijngebruik is gif voor li-
chaam en ziel.
-Met kleding moet je niet pronken.
-Wees voorzichtig in de liefde.
-Pas op voor geldzucht en roem.
-Heel ons streven moet erop gericht zijn 
om nuttig te zijn voor onze medemensen.

Zwingli ziet graag de beelden uit de 
kerken verdwijnen. Het stadsbestuur 
besluit dan in oktober 1523 een twee-
de godsdienstgesprek te organiseren. 
Een van de afgevaardigden zegt: We 
moeten voorzichtig zijn en vooral voor 
de oudere mensen het vertrouwde in de 
kerk niet wegnemen. Leo Jud, Zwingli’s 
vriend zegt: Men moet ook deze mensen 
slechts met één beeld bekendmaken, 
namelijk met het beeld van Christus 
in het hart. Uiteindelijk geeft de re-
gering opdracht om de beelden uit de 
Grossmünster te verwijderen. Men 
verwijdert ook de beelden uit de ande-
re parochiekerken: de Fraumünster, de 
St. Peterskerk en de Waterkerk.

Van de 
redactie
A. Rijken-Ubak

De zomer is weer voorbij en 
het verenigingsseizoen 
komt in zicht. We hopen 

op goede samenkomsten met ons 
nieuwe Bijbelstudieboekje over de 
Algemene Zendbrief van Jakobus. 

In deze bijdrage hebben we op-
nieuw een stukje kerkgeschiedenis, 
dat naar aanleiding van een reis 
naar Zwitserland is geschreven. 
Het gaat met name over Huldrych 
Zwingli. Deze wordt, ondanks zijn 
‘onbekendheid’, samen met Luther 
en Calvijn tot de drie grote refor-
matoren gerekend.

Er is geen bekeringsgeschiedenis
van Zwingli bekend. 
Hij wilde niet naar zijn eigen erva-
ringen, maar alleen naar de Schrift 
beoordeeld worden. 

Zwingli heeft diverse geschriften 
nagelaten en elke zondag hebben 
we een ‘leerdienst’. Dat is een tradi-
tie die afstamt van Zwingli. Hieron-
der staat een gedicht van hem. De 
Heere geve dat het ook voor onze 
kerk zou mogen gelden. 

Heere, stuur Zelf het schip der 
kerk.
Sterk is wind en tegenstroom
en dat vindt de vijand schoon,
die spot met U en Uw gebod.
God, houd Zelf Uw naam in eer.
Weer met macht de wolf die snood
in de nacht Uw schapen doodt.
Vergaar Uw kudde bij elkaar.
Help dat hoogmoed ons niet 
scheidt.
Leid ons naar elkander heen,
maak ons waar en maak ons één:
dan stijgt een lied dat nooit meer 
zwijgt.

Alle data: D.V.

nieuwing door: de lectio continua. In 
een reeks van preken behandelt hij een 
Bijbelboek geheel. Zwingli zegt: Welch 
ist Christi Kilch? Die sin Wort hört. Het 
christelijk geloof staat of valt met het 
horen van het Woord van God. 

Reformatie
Min of meer tegelijk met het opkomen 
van de Reformatie, begin augustus 
1519, dus nu 500 jaar geleden, breekt 
de pest uit in de stad. 2000 van de 
6000 inwoners overlijden. Zwingli trekt 
van ziekbed naar ziekbed om de ster-
venden bij te staan. Dan krijgt hij zelf 
de gevreesde ziekte. 
Zwingli schrijft dan zijn zeer bekende 
zogenaamde ‘Pestlied’.
Aan het begin van zijn ziekte: 
Help, Heere God, help in deze nood! 
En met het beter worden: 
Gezond, Heere God, gezond!
... nu moet mijn mond
Uw lof en leer
uitspreken meer,
dan ooit tevoren...

In Zwitserland is de leer van Luther 
doorgedrongen, maar omgekeerd vindt 
in Duitsland ook de leer van Zwingli bij 
velen gehoor. 

In 1522 eten enkele burgers van Zürich 
vlees in de vastentijd, omdat ze zwaar 
werk moeten verrichten. Dat is verbo-
den. Zwingli schrijft dan een boekje: 
Over de vrijheid van spijzen: Vasten is 
gebod van mensen. Dan klaagt de bis-
schop van Konstanz hem aan vanwege 
alle nieuwigheden. En de monniken 
schreeuwen: Hij zet de kerk op zijn 
kop. Hij wil met de kerk breken! Net als 
die vervloekte Luther in Duitsland. Hij 
wil de Heilige Moederkerk ten gronde 
richten!

Op 29 januari 1523 besluit de Raad 
van Zürich een offi cieel godsdienstge-
sprek te organiseren in het raadhuis 
van Zürich met zo’n 600 aanwezigen. 
Zwingli stelt 67 punten op voor de 
verdediging van zijn leer. Uiteindelijk 
trekt burgemeester Roist de conclusie 
dat niemand Zwingli van enige ketterij 
heeft kunnen betichten. Zwingli: God 

Grossmünster
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formatorische partij (de rooms-katho-
lieken moeten vrije evangelieprediking 
toestaan en het verbond met Oosten-
rijk beëindigen) komt er ‘de eerste 
landsvrede van Kappel’. Zwingli beseft 
terdege dat de tegenpartij niet klaar 
was voor oorlog en dat het een ‘afge-
dwongen’ vrede is.

Marburg
In het najaar van 1529 heeft Zwingli, 
op verzoek van Landgraaf Philips van 
Hessen, op kasteel Marburg een ont-
moeting met Luther. Ze zijn het over 
een aantal zaken eens, maar ze blijven 
verschillende opvattingen houden over 
het Heilig Avondmaal. Dat levert scha-
de op voor de zaak van de Reformatie.

1531: Zwingli Bijbel
In 1531 verschijnt er in Zürich een 
volledige Zwitserse Bijbel (Zwingli Bij-
bel). De  Zwitsers blijven hierin heel 
dicht bij de oorspronkelijke taal. Als 
Nederland rond 1550 verschillende 
Bijbelvertalingen uitgeeft, raadpleegt 
ze daarbij geregeld de Züricher verta-
ling. Leo Jud, Theodor Bibliander en 
Zwingli vertaalden de Bijbel.

De zorgen blijven
In het voorjaar leidt Zwingli de synode 
in zijn geboortestreek Toggenburg. Bij 
zijn terugkomst stapelen de zorgen zich 

Lieve Zwingli, De Heere zal toch niet 
willen dat we broeders vermoorden? 
Broeders? Zwingli keert zich ontstemd 
om. Broeders? Mensen, die onze predi-
kanten op de brandstapel ombrengen? 
Zwingli schrijft dan een lied: Heere, 
stuur Zelf het schip der kerk... (zie stuk-
je: Van de redactie).

Dan bemiddelen een paar neutrale 
kantons en ook Bern is erg voor vrede. 
De oorlogsdreiging wordt afgewend. De 
legers blijven liggen tot de echte vrede 
wordt getekend.

Melksoep
In deze tijd van afwachten gebeurt er 
iets merkwaardigs: de soldaten van de 
rooms-katholieke kantons zetten, net 
op de grens, een grote pan melk tus-
sen hen en de Zürische troepen in. Ze 
schreeuwen dat ze wel melk hebben, 
maar geen brood. De Zürichers gooien 
dan brood in de melk. Zo ligt ieder op 
zijn eigen stuk grond en eten ze geza-
menlijk uit de pot met broodpap. Als 
iemand zich wat te ver naar de andere 
kant overbuigt en eet, slaat men van de 
andere kant voor de grap op de hand en 
zegt: Eet op je eigen grondgebied! 

‘Vrede’
Na dagen van onderhandelingen, die 
redelijk gunstig uitvallen voor de re-

Huwelijk
Vlakbij de pastorie van Zwingli woont 
een jonge weduwe met drie kinderen. 
Anna Reinhart staat bekend om haar 
schoonheid en haar geloof en trouw 
aan de Reformatie. Op een gegeven 
moment komt haar zoon Gerold bij 
Zwingli om advies over schoolzaken 
en zo komen ze met elkaar in contact. 
Zwingli’s vriend Leo Jud bevestigt 
hun huwelijk op 2 april 1524 in de St. 
Peterskerk. Samen krijgen ze nog 4 
kinderen. 

Verdere Reformatie
Op Witte Donderdag voor Pasen 1525 
viert men voor de eerste keer het Hei-
lig Avondmaal in de Grossmünster in 
Zürich. In september 1526 komt er een 
kansel, gebouwd van stenen van afge-
broken altaren, centraal te staan. 

Dankzij de prediking van Zwingli is 
Zürich de eerste van de dertien kan-
tons in Zwitserland die voor de Refor-
matie kiest. In 1528 gaat ook Bern over 
tot de Reformatie. Dat is een belangrij-
ke steun voor Zwingli.

1529 Eerste Kappeleroorlog
April 1529: De rooms-katholieke kan-
tons vernieuwen hun besluit om hun 
geloof te handhaven en sluiten tevens 
een verbond met Oostenrijk om elkaar 
te helpen in geloofszaken. 
Op 22 mei arresteren ze de Zwingli-
aanse predikant Jakob Kaiser in het 
rooms-katholieke kanton Schwytz.
Hij komt op 29 mei 1529 op de brand-
stapel terecht. 
Gelijk daarna, op 8 juni eist Zürich van 
de rooms-katholieke kantons open-
stelling voor de Reformatie. Zürich 
verzamelt alvast een leger en verklaart 
aan hen de oorlog. Zwingli vindt dat, 
voor de rooms-katholieken versterking 
krijgen en hulp van Oostenrijk, ze de 
vijand buiten gevecht moeten stellen. 
Dat kost het minste bloed. Zwingli zit 
gehelmd en gewapend op zijn paard. 
Dan zegt burgemeester Roist: U gaat 
niet mee! Zwingli: Als mijn broeders hun 
leven voor de vrijheid in de waagschaal 
stellen, dan mag ik niet thuis blijven. 
Dan komt er een man uit Glarus aan: Zwingli leest zijn vrouw voor uit de nieuwe Bijbel
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weer op. De rooms-katholieken bleven 
ook na 1529 de reformatorische partij 
hardnekkig vervolgen. De brandstapels 
rookten weer. 

Op 26 juni adviseert Zwingli de 
Raad van Zürich om met wapens de 
rooms-katholieken te dwingen tot het 
nakomen van de aangenomen vredes-
bepalingen. Zürich geeft toe maar het 
lukt hem niet om Bern over te halen. 
Zwingli is zich ervan bewust dat de 
tegenpartij zich wel bewapent. 

1531: Tweede 
Kappeleroorlog
9 oktober is heel Zürich in rep en roer. 
Door de straten klinkt de roep: De vij-
and trekt op uit Zug! In haast stelt men 
een klein leger samen. Op 11 oktober 
sluiten een fl ink aantal militairen en 
ook Zwingli als veldprediker zich bij 
hen aan. Zwingli heeft de Bijbel bij 
zich, maar ook een zwaard. Hij draagt 
een harnas met een helm en zegt: Waar 
mijn broeders de dood onder de ogen 
zien, daar zal ik niet ontbreken. Ik zal 
naast hen staan, al is het tot in de dood.

Ze gaan naar de vlakte van Kappel aan 
de andere kant van het Albisgebergte. 
Diezelfde middag begint de strijd. De 
overmacht is echter te groot. Zwingli 
wordt geraakt en valt neer. Hij spreekt 
nog een paar laatste woorden: Het 
lichaam kunnen ze doden, maar de ziel 
niet. De volgende ochtend zien ze dat 
het Zwingli is. Hier ligt de oorzaak van 
alle ellende in Zwitserland! zeggen ze. 
Als wraak wordt het lichaam gevieren-
deeld en, tegelijk met stukken varkens-
vlees, verbrand. De as strooien ze in de 
rivier.

Als zijn vrouw Anna het bericht van 
zijn overlijden ontvangt roept ze uit: O 
God, sterk mij in dit smartelijk uur. Zo 
is dan mijn huis eenzaam geworden. Zo 
zijn de teerste banden die mij binden 
aan deze wereld verbroken. Ze wordt 
zeer wonderlijk ondersteund. God is 
getrouw, zegt ze en Hij zal niet toelaten, 
dat zijn volk boven vermogen wordt be-
proefd. 

Zwingli’s vroegere ambtswoning heeft 
een gedenkplaat met de woorden: Van-
uit dit huis vertrok Zwingli op 11 okto-
ber 1531 met het leger van Zürich naar 
Kappel waar hij stierf voor zijn geloof.

In Kappel am Albis staat een gedenk-
steen. 
Boven de ingang van de Grossmün-
sterkerk staan de woorden: Vanuit dit 
Godshuis begon de reformatie onder 
Huldrich Zwingli. Op een paneel staat: 
Grossmünster: Door de werkzaamheden 
van Hyldrych Zwingli en Heinrich Bul-
linger moederkerk van de Duits-Zwit-
serse Reformatie. Op de deur van het 
Zuidportaal is het leven van Zwingli in 
24 beelden te zien. 

Achter de Waterkerk staat het beken-
de standbeeld van Zwingli met in zijn 
rechterhand een Bijbel en in zijn linker 
een zwaard.... 

Eeuwenlang is aangenomen dat de 
helm en het zwaard, die te zien zijn in 
het Landesmuseum in Zürich, gedra-
gen zijn door Zwingli tijdens de slag bij 
Kappel in 1531. Door recent onderzoek 
staat defi nitief vast dat de zogenoemde 
‘Zwingliwapens’ nooit aan de Zwitserse 
reformator hebben toebehoord. Dit vol-
gens een bericht in het Reformatorisch 
Dagblad van 16 augustus 2019. 

Zwingli’s oogmerk
Zwingli heeft de rooms-katholieke 
kantons niet willen dwingen tot het 
evangelische geloof. Hij wilde wel de 
medegelovigen in de gemeenschappe-
lijk bestuurde gebieden tegen bloedige 
vervolging beschermen. Bovendien 
wilde hij het recht op vrije Bijbelse 
prediking in geheel Zwitserland tot 
stand brengen. 

Zwingli nam vaak als beeld voor de 
kerk: een wagen op een bergweg.
Heere trek Gij zelf de wagen van uw 
kerk, want als wij het doen, dan begint 
alles meteen te wankelen en is het gauw 
gedaan met ‘Gods volk onderweg’. De 
wagen ligt voor je het weet beneden in 
het ravijn… 

Zijn oogmerk legt Zwingli uit in een 
van zijn laatste preken over Jeremia 38:
Als de voerman zijn goederen veilig op 
de plaats van bestemming wil brengen, 
dan let hij niet op de slijtage, welke zijn 
voertuig en zijn werktuigen ondergaan. 
Wij zijn Gods werktuigen. 
De hemelse Voerman volvoert Zijn Raad 
door middel van deze werktuigen. 
Ook al verslijten ze of gaan ze kapot… 
Het mag ons daarom niet verdrieten, 
wanneer we bij het herstel van het ware 
Christendom op moeite en zorg stoten. 
Als het ons niet wordt vergund het re-
sultaat ervan te zien, dan hebben we te 
bedenken dat ons niet anders wedervaart 
dan hen die op het slagveld strijden. Zij 
behalen de zege; niet de toeschouwers. 
Wij zullen dan ook niet treuren, wan-
neer we zelf het herstel niet mogen zien. 
Een is er die ons ziet en beloont, name-
lijk met de hemelse vrede.

Opvolger
Op 9 december 1531 wijst de Raad 
van Zürich, de predikant Heinrich 
Bullinger (1504-1575) aan als opvolger 
van Zwingli. Bullinger schrijft na het 
overlijden van Zwingli: De zegepraal der 
Waarheid ligt in Gods hand. Christus 
werd ook gedood en Zijn vijanden meen-
den te zegevieren. En alle profeten en 
apostelen zijn om Zijnentwil gelasterd. 
Wel dergenen, die voor Hem smaadheid 
lijden en in Hem sterven. Zij zullen de 
overwinning smaken in der eeuwigheid.

Keuze
Ook al zijn wij geen profeet of apos-
tel toch moeten ook wij een keuze 
maken. De Heere geve, dat het een 
keuze mag zijn waarmee we kunnen 
leven, maar waarmee we ook eenmaal 
kunnen sterven.

Standbeeld Zwingli bij Waterkerk             
In zijn rechterhand een Bijbel en in 
zijn linker een zwaard...
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Agenda

3 oktober (donderdag)
Lunteren:  11e Bondsdag
Thema:  ‘Geloof en Werken’
 (naar aanleiding van ons 

nieuwe Bijbelstudieboekje over 
de Algemene Zendbrief van 
Jakobus)

Spreker ‘s morgens: ds. J. van Meggelen
Onderwerp:  ‘Gerechtvaardigd door het geloof ’
Spreker ‘s middags:  ds. J.C. den Ouden
Onderwerp:  ‘En de vruchten daarvan’

17 oktober
Elspeet: Regiobijeenkomst Noord-Veluwe
Spreker: ds. A.I. Kazen

17 oktober
Nieuwleusen Regioavond Noord 
Spreker:  ds. W.M. van der Linden
Onderwerp:  ‘Het komen tot Christus’

19 november
Werkendam:  Regioavond Zuid-Oost
Spreker:  ds. R.J. Oomen
Onderwerp:  Algemene Zendbrief van Jakobus

Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Aan het einde van de va-
kantieperiode gaat, zo de 
Heere het ons geeft, een 

nieuw verenigingsjaar beginnen. 
Wat hebben we de leiding van de 
Heilige Geest nodig op alle bijeen-
komsten van onze verenigingen. In 
het nieuwe Bijbelstudieboekje staat 
de Algemene Zendbrief van de apos-
tel Jakobus centraal. Een Zendbrief 
aan de gelovige, verstrooide Joden. 
Vermaningen en vertroostingen 
geeft de apostel Jakobus door. Maar 
om ook in woord en daad te leven 
zoals de Heere dit van ons vraagt.

De voorbereidingen voor de Bonds-
dag zijn in volle gang. Op proef was 
deze dag vorig jaar op zaterdag. 
Mede naar aanleiding van uw reac-
ties is besloten terug te gaan naar 
de donderdag. Dit jaar op donder-
dag 3 oktober in de Bethelkerk, De 
Haverkamp 1, 6741 PM Lunteren. 
Het thema  is: ‘Het geloof en de wer-
ken’. In de morgenvergadering zal 
ds. J. van Meggelen uit Nederhe-
mert spreken over ‘Gerechtvaardigd 
door het geloof’, en in de middag-
vergadering ds. J.C. den Ouden 
uit Sint Maartensdijk over ‘En de 
vruchten daarvan’.

Op de Bondsdag start het nieuwe 
project ‘Kinderwerk in Suriname’. 
Zendingswerk onder kinderen is 
zeer belangrijk.

Namens het landelijk bestuur wen-
sen wij u een gezegend vergadersei-
zoen en hopen wij u te ontmoeten 
op de Bondsdag.

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

E-mail secretaresse 
HHV: cbhovestadstoffer@
solcon.nl

Ons nieuwe Bijbelstudieboekje over de 
Algemene Zendbrief van Jakobus is nog 
beperkt verkrijgbaar. De prijs is € 4,- voor 
leden en € 5,- voor niet-leden. Ook zijn 
er nog een aantal exemplaren van het 
Bijbelstudieboekje over Esther en over 
Mozes. De prijs daarvan is € 4,- . Alle prijzen 
zijn inclusief verzendkosten. 

U kunt de boekjes bestellen bij: 
a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 723034

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2019-2020 

Op 22 maart vond in 
Den Haag het jaarlijks 
overleg plaats tussen 
vertegenwoordigers van 
SGP en ChristenUnie 
en het Comité Vrou-
wenbonden op Gerefor-
meerde grondslag
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DE SCHOLEN ZIJN WEER 
BEGONNEN, WAT VINDT U 
DAARVAN?
Het is weer fi jn om in het schoolritme 
te zi� en. Wel was het even wennen 
om weer ‘klokgebonden’ te zijn. De 
wekker weer aan, en op tijd naar 
school toegaan. We moesten even 
opstarten, maar het ging zo weer 
vanzelf. We waren het nog niet 
verleerd.

HOE HEBT U DE VAKANTIE 
ERVAREN?
De eerste week moesten we allemaal 
even onze draai vinden. Kinderen 
zijn zo gewend aan structuur en 
ritme. En nu hadden ze bijna alle 
vrijheid hoe ze de dag gingen 
indelen. Dat botste weleens, maar 
het is heerlijk om je kinderen 
zes weken om je heen te hebben. 
Het vloog voorbij. Ze hebben fi jn 
samengespeeld als broertjes. Samen 
als gezin fi jne en waardevolle 
momenten beleefd. Iets waar we 
dankbaar op terug mogen kijken, 
en telkens zeiden we tegen elkaar: 
‘Wat zijn ze toch ouder en wijzer 
geworden.’

WELKE INVLOED HEEFT SCHOOL 
OP UW KINDEREN?
De school heeft een goede invloed op 
onze twee jongens. Ze gaan graag 
naar school. De invloed is zo groot, 
dat uiteraard de juf het meestal 
beter weet dan papa of mama. Dat 
zegt al genoeg…

WIE VAN GAMEREN NAAR 
NIEUWAAL GAAT, ZIET IN EEN 

HOEK VAN DE DIJK DE GEZELLIGE 
WONING VAN DE FAMILIE SOER 

STAAN. EEN GEZIN MET TWEE 
SCHOOLGAANDE JONGENS EN 

EEN MOEDER DIE HEN ELKE 
DAG IN WEER EN WIND OP DE 

FIETS NAAR SCHOOL BRENGT. 
MEVROUW GERRIE SOER-VISSER 

WIL VOOR ONS WEL ENKELE 
VRAGEN BEANTWOORDEN.

HOE MOET VOLGENS U DE 
SAMENWERKING ZIJN TUSSEN 
OUDERS & SCHOOL?
De samenwerking moet goed voelen 
tussen ouders en school. Je moet 
weten wat er speelt. Openheid 
is daarom erg belangrijk om 
vertrouwen te hebben dat de school 
past bij je kind en aansluit bij de 
opvoeding. Je moet je kind met een 
gerust gevoel kunnen achterlaten. 
En dat voorrecht hebben wij met ‘de 
school met de Bijbel’ in Gameren.

EN TUSSEN KERK & SCHOOL?
Wij vinden het belangrijk dat de 
kerk de school steunt en andersom. 
Hierdoor word de identiteit 
waarvoor je leeft versterkt en de 
onderlinge banden gevoeld. Al gaan 
onze kinderen nog maar net een 
paar jaar naar school. En heb ik dit 
zelf nog niet zo ervaren. Maar wie 
weet in de toekomst. Dat zal wel fi jn 
zijn!

HEBT U NOG ADVIES AAN ANDERE 
MOEDERS MET SCHOOLGAANDE 
KINDEREN?
Wees niet te kritisch voor jezelf 
en voor je kind(eren). Vergelijk je 
kind(eren) niet met anderen. Ieder 
kind is uniek en heeft zijn eigen 
gaven en talenten gekregen. En 
ontwikkelt zich op zijn of haar eigen 
tempo…

THEMA VROUWEN

DE SCHOLEN 
ZIJN WEER 

BEGONNEN!
A. Rijken-Ubak
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Van de
volharding 
der heiligen 

K. van den Herik (secretaris)

De belijdenis van de volharding der heiligen is uit het 
christenleven gegrepen. Dat wil zeggen, in een gezond en 
evenwichtig geestelijk leven hoort dit thema er onlosmakelijk 
bij. Daarvan lezen wij verschillende voorbeelden in Gods 
Woord. Licht en duisternis horen onlosmakelijk bij het 
geestelijke leven. Dat hebben zowel de remonstranten als onze 
Dordtse vaderen erkend. Maar hoe duister kan de duisternis 
in het geestelijk leven worden? De uiteindelijke vraag die de 
achtergrond vormt van hoofdstuk 5, is deze: Kan een mens 
zeker zijn van zijn zaligheid? Iedere generatie heeft min of 
meer vergelijkbare vragen; daarom hebben we specifi ek dit 
hoofdstuk gekozen als vertrekpunt.

Zicht op de mannenbond

Het mag wat vreemd klinken, maar 
toch is het een Schriftuurlijke, onweer-
sprekelijke waarheid, dat de volharding 
der heiligen ten diepste samenhangt 
met, ja geheel en al afhangt van de 
volharding van God. Het is de doorlo-
pende prediking, de rode draad in het 
Oude en Nieuwe Testament, dat de 
Heere niet verandert; en dat Hij geen 
berouw heeft noch hebben zal over 
Zijn eeuwig besluit en voornemen, dat 

Hij in Zichzelf nam, speciaal in Chris-
tus, voor de grondlegging der wereld. 
Want Ik, de HEERE, word niet veran-
derd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! 
niet verteerd.1

De liefde en de trouw van een Drieenig 
God vindt, als ‘t ware, haar beant-
woording in de trouw en volharding 
der heiligen. Heiligen is onder ons 
geen gangbare uitdrukking meer. We 

huiveren soms bij dit woord. Wij spre-
ken veelal van Gods Kerk, Gods volk, 
Christus’ gemeente, Gods kinderen 
enz. ‘Toch heeft het woord heiligen een 
Bijbelse wortel en diepe achtergrond.’ 
Het woord ‘heilig’ drukt namelijk iets 
van het innerlijk-zijn, het wezen van de 
mens, en van zijn Goddelijke opdracht 
en roeping uit. Vernieuwd door God de 
Heilige Geest, wordt Gods Kerk ertoe 
geroepen ‘heilig te zijn’: Weest heilig, 
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Toogdag 2019 
‘de Dordtse 
Leerregels’

D
e Dordtse Leerregels 
zijn geen saai, star, 
leerstellig geschrift, 
maar daarentegen 

warm, pastoraal; de vaderen ken-
den de kudde aan hun zorgen 
toebetrouwd door en door. In 
dit meest onbekende belijdenis-
geschrift worden remonstrantse 
dwalingen weerlegd. Dwalingen 
die A.D. 2019 op het erf der kerk 
openlijk of bedekt als waarheid 
worden aangehouden. De Dordtse 
Leerregels zijn daarmee actueel 
en springlevend. Hetgeen dat er 
geweest is, hetzelve zal er zijn, en 
hetgeen dat er gedaan is, hetzelve 
zal gedaan worden; zodat er niets 
nieuws onder de zon is. 

Onze Mannenbond gaat D.V. op 
de Toogdag 2019 aandacht schen-
ken aan de Dordtse Leerregels, 
die 400 jaar geleden in 1619 zijn 
opgesteld. Dit gaan we doen door 
het houden van twee lezingen. De 
ochtendlezing wordt gehouden 
door ds. A. Vlietstra uit Harskamp 
en gaat over: ‘De actualiteit van de 
Dordtse Leerregels in zowel predi-

king als pastoraat’ en de middagle-
zing door ds. M. van Sligtenhorst 
uit Achterberg die gaat over: ‘De 
volharding der heiligen n.a.v. H5 
van de Dordtse Leerregels.’ 

De landelijke Toogdag van de 
Mannenbond vindt plaats op zater-
dag 19 oktober 2019 te Lunteren. 
De opening is om 10.30 uur. Vanaf 
10.00 uur is er ontvangst met een 
kopje koffi e, thee en cake. Uiterlijk 
15.15 uur hopen we huiswaarts te 
kunnen keren. Voorafgaand aan de 
landelijke Toogdag is de jaarlijkse 
Ledenvergadering, waarvoor de 
leden een schriftelijke uitnodi-
ging ontvangen.

Iedereen is van harte uitgenodigd 
Toogdag 2019 te bezoeken. In de 
pauze wordt u een broodje aan-
geboden. Er zijn geen kosten aan 
verbonden, maar er is wel een col-
lecte voor de onkosten. We zien uit 
naar uw komst en goede ontmoe-
tingen. Voor al onze voornemens 
geldt Deo volente.

Ds. J C. den Toom, (voorzitter)

want Ik ben heilig!, zegt de Heere God. 
En Christus verdiepte dit gebod nog 
door ertoe op te roepen: Weest dan 
gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die 
in de hemelen is, volmaakt is.

Dit alles herinnert ons er scherp aan, 
hoe God geen afstand doet van Zijn eis, 
die in het werkverbond aan de mens is 
gesteld. Adam, ons aller bondshoofd, 
was weliswaar geschapen naar Gods 
beeld en gelijkenis, zodat hij Gods 
eis kon volbrengen; maar... hij is niet 
staande gebleven. Zijn val was zeer 
groot. Daarmee verloor hij het beeld 
Gods; en werd hij een onheilige, een 
slaaf van satan, de zonde.

Derhalve is de volharding der heiligen 
geen vrucht van mensen maar een gave 
Gods. ´Gelijk het God nu beliefd heeft 
dit Zijn werk der genade door de predi-
king des Evangelies in ons te beginnen, 
alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt 
Hij het door het horen, lezen en over-
leggen daarvan, mitsgaders door verma-
ningen, bedreigingen, beloften en het 
gebruik der heilige Sacramenten.

1 Gedachtegoed ontleend aan ds. J. van der Haar

Dordtse Leerregels in zowel predi- Ds. J C. den Toom, (voorzitter)
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Zicht op kerkelijk bureau

Toerustingsdag 
ambtsdragers

Openbare colleges ‘Als je je er maar goed bij voelt;
over het christelijk postmodernisme’

De werkgroep toerusting ambtsdragers (leden: ds. D. 
Heemskerk, ds. P.C. Hoek, oud. W. de Kloe, J. ten 
Klooster) heeft de eerste voorbereidingen getroffen 

voor het organiseren van de jaarlijkse toerustingsdag voor 
ambtsdragers. Deze dag zal opnieuw in het kerkgebouw van 
de HHG te Lunteren worden gehouden op de ochtend van 
D.V. zaterdag 28 maart 2020. Vanuit de enquête naar aanlei-
ding van de vorige toerustingsdag is gebleken dat er voorkeur 
is voor alleen een morgenprogramma. De dag begint om 
09.15 uur. De sluiting is om 12.30 uur, waarna desgewenst 
de lunch gebruikt kan worden.

Op de toerustingsdag zal ds. D. Heemskerk een meditatie 
houden over ‘Bijbelse bevinding’. Ds. P.C. Hoek zal spreken 
over ‘Prediking als bediening der verzoening’. Na de lezingen 

gaat meer en meer om de beleving, 
om hoe je het ‘voelt’. Dit raakt ook alle 
aspecten van het zevende gebod. Op 
deze avond lopen wij de diverse aspec-
ten na: hoe ziet de moderne cultuur dit 
gebod, maar wat is en blijft het heilza-
me van Gods gebod?

Christelijk postmodernisme in 
onze theologie - prof. dr. W. van 
Vlastuin (27 september 2019)
Postmodernisme hangt in de lucht en 
dringt onze haarvaten binnen. Daarom 
is het niet verwonderlijk dat we onze 
cultuur ook in onze theologie en bele-
ving herkennen. Postmoderne cultuur 
heeft zijn weerslag op onze omgang 
met de Bijbel, de kerk, onze hermeneu-
tiek en onze visie op gender en seksu-
aliteit. Het kan ook betekenen dat we 
ingrediënten uit het jodendom in onze 
christelijke religie opnemen of de doop 
van kinderen betwijfelen. Het betekent 
ook dat we meer oog hebben voor bele-
ving en minder voor rationele dogma’s. 
Op deze avond onderzoeken we hoe 

het christelijk geloof zich verhoudt tot 
de postmoderne cultuur: waar kunnen 
we ons positief tot onze cultuur ver-
houden en waar biedt het christelijk 
geloof een kritisch tegenover?

Christelijk postmodernisme in  
ons publieke leven -dr. B.J. Spruyt 
(11 oktober 2019)
Postmodernisme in het publieke le-
ven manifesteert zich onder andere in 
moreel relativisme en cultureel relati-
visme. Dat laatste heeft mede de basis 
gelegd voor het ideaal van de multicul-
turele samenleving. In deze lezing gaan 
we in op de achtergronden van dit rela-
tivisme, maar ook op de vraag in welke 
gedaanten het zich manifesteert en 
welke houding christenen ertegenover 
moeten innemen. Ook behandelen we 
de vraag in hoeverre we zelf inmiddels 
ook al door (een zekere mate van) rela-
tivisme zijn aangetast.

Voor meer informatie over prijs en 
opgave: www.driestar-educatief.nl

is er opnieuw gelegenheid om workshops te volgen. Daar-
over wordt u later geïnformeerd. Vanaf de maand januari 
kunt u zich via de website aanmelden en inschrijven voor de 
workshops.

KWARTAALKALENDER ZODK SEPTEMBER 
2019

6 oktober  Collecte commissie Israël
13 oktober  Collecte generale diaconale 

commissie
3 november  Najaarszendingcollecte
17 november Collecte landelijk jeugdwerk
22 november  Generale synode

In september en oktober is er weer 
gelegenheid om openbare colleges van 
het HHS te volgen, die georganiseerd 
worden in samenwerking met Studium 
Generale van Driestar educatief.
In de lezingenserie over het christelijk 
postmodernisme hoopt dr. R van Koo-
ten hierover op 13 september te spre-
ken in het kader van het huwelijk, prof. 
dr. W. van Vlastuin op 27 september in 
het kader van de theologie en dr. B.J. 
Spruyt op 11 oktober in het kader van 
ons publieke leven.  De avonden star-
ten om 19.45 uur in het gebouw van 
Driestar educatief te Gouda. 

Christelijk postmodernisme in  
ons huwelijk – dr. R. van Kooten 
(13 september 2019)
Het postmodernisme vinden we niet 
alleen in de seculiere literatuur. De 
postmodernistische geest doorademt 
heel het maatschappelijke leven. Ook 
kerkmensen ademen deze in. Het 
houdt in dat kerkmensen minder oog 
hebben voor regels uit de Bijbel. Het 



Zicht Op Zending
J A A R G A N G  1 3   –   N U M M E R  3  ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

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)
•  S.M. van der Plaat 

 (kinderwerkster)
•  H. Coster (onderwijs-

vrijwilligster, in afwach-
ting van haar visum)

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)

Zending houdt 
geld over…?!

Op bezoek in 
het groene huis op palen

Het Nieuwe Testament in het Nyakyusa



Van 26 maart tot en met 3 april 
bezochten wij, ds. W.M. Mulder 
(voorzitter commissie zending, 
M. Kramer (bureaumanager) en 
B. Visser (lid van de commissie 
zending) de zendingspost in 
Suriname. 

Cultuurkloof
We spraken met ds. Meuleman 
over zijn intensieve werk als 
zendeling in Powakka en over 
de grote cultuurkloof tussen 
ons als Nederlanders en de 
Surinamers.  In de Surinaamse 
cultuur kent men bijvoorbeeld 
geen gezamenlijk moment als 
gezin. De maaltijd wordt door 
iedereen afzonderlijk gebruikt. 

Een vorm van huisgodsdienst is 
dus moeilijk van de grond te 
krijgen. In de preek op zondag 
wordt dit wel benoemd, maar 
dan is er nog een lange weg te 
gaan. De cultuur is ten diepste 
niet gekerstend. Er is een meer 
losse moraal, men houdt van 
feesten, gebruikt overmatig 
alcohol en seksueel misbruik 
komt veel voor. Het dagelijks 
leven gebaseerd op een 
 christelijke moraal is als gevolg 
hiervan moeilijk. 
Het sterven van ouderling 
 broeder Leo in 2018 heeft veel 
teweeggebracht bij  
ds. Meuleman en zijn gezin. 
Nog steeds wordt zijn sterven 

als een groot verlies ervaren in 
de plaatselijke gemeente. 
De Bijbelstudie wordt door een 
redelijk aantal belangstellenden 
gevolgd. Ds. Meuleman heeft 
zich grondig verdiept in de 
 cultuur van de Surinamers en 
ervaart dat deze kennis van 
groot belang is om in de preken 
en het contact dichter bij deze 
mensen te komen. Een cultuur 
zo anders dan de Nederlandse 
cultuur. 

ErfEvangElisatiE
Marijke van der Plaat vertelde 
ons met enthousiasme over haar 
kinderwerk. Het kinderwerk in 
Groot Powakka heeft plaats in 
de vorm van erfevangelisatie. 
Dit zorgt ervoor dat het dichter 
bij de mensen komt. Het was 
goed om te zien hoe dit 
 verloopt. Het kinderwerk zorgt 
er ook voor dat de kerkdienst 
beter bezocht wordt door deze 
kinderen. Het bereiken van de 
ouders via het kinderwerk is 

F O C U S  B. Visser

 
op bezoek in suriname

Een prachtig moment om tussen de kinderen uit Powakka te zitten 

en mee te maken hoe mooi ze zingen en hoe goed ze  meedoen bij 

het aanleren van een Bijbeltekst. Nieuwsgierig  kijken ze ons aan 

en vragen zich af wat wij komen doen. Het ijs is al gauw gebroken.
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moeizaam, omdat de kinderen 
en ouders behoorlijk gescheiden 
leven. Mede hierdoor ontbreekt 
het kinderen ook aan een 
 identificatiefiguur. De nieuws
gierige en verwachtingsvolle 
blikken tijdens onze ontmoeting 
waren wel hoopgevend. Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst!? 
Laten we hopen en bidden dat 
de geleerde Bijbelteksten een 
leven lang meegaan en tot 
 eeuwigheidsvrucht mogen zijn. 

We zagen Albertine Mourik met 
veel genoegen bezig in haar 
klas. Vier leerlingen op 
 verschillende niveaus is 
 inspannend en mooi om te doen. 
De band tussen Albertine en de 
kinderen van ds. Meuleman en 
zijn vrouw is goed. Ze is echt 
een juf voor deze kinderen. 

We voerden intensieve 
 gesprekken met ds. Meuleman 
en zijn vrouw over het wonen in 
de tropen, zijn gezondheid, een 
zorgvuldige terugkeer naar 
Nederland, het opgroeien van 
de kinderen op een erf zonder 
andere kinderen, het zoeken van 
ontspannende en interessante 
dingen die goed zijn voor de 
kinderen. Uit alles bleek dat het 
wonen en werken in een andere 
cultuur intensief is en veel 
 energie van iedereen in het 

gezin vraagt. Aan de andere 
kant was ook de binding aan de 
bevolking duidelijk merkbaar. 
Het er zijn voor deze mensen  
in hun wezenlijk andere 
omstandigheden. Andere 
omstandigheden in wonen en 
leven. In een leven zonder God 
met alleen een besef van een 
hogere macht. Alleen het 
 evangelie van Jezus Christus 
toegepast aan het hart kan 
wezenlijk levens veranderen. 
Dat is in Suriname en in 
Nederland niet anders.

gEsprEkkEn
In Paramaribo spraken we met 
de heer Johannes Martoredjo en 
zijn vrouw Dorothea over de 
komst van dr. P.C. Hoek in mei. 
Dr. Hoek zal dan lessen 
 verzorgen over de apologetiek; 
dat is het verdedigen van 
levensbeschouwelijke, vaak 
 religieuze, standpunten. De heer 
Martoredjo is directeur van de 
Evangelical School of Theology 
(EST). Op deze opleiding worden 
door ds. Meuleman ook colleges 
verzorgd. 
Aansluitend gaan we op bezoek 
bij de heer Andy Bijkerk en zijn 
vrouw Jacoline. De heer Bijkerk 
informeerde ons over het werk 
van de MAF Suriname onder de 
inheemse bevolking. Op de 
terugweg rijden we door de 

wijk Lelydorp, een gebied waar 
in vergelijking met andere 
 wijken van Paramaribo weinig 
kerken te zien zijn. 
In deze dagen spraken we 
 tijdens de huisbezoeken met 
elkaar van hart tot hart. Vragen 
als: hoe wordt de leiding van de 
Heere ervaren, wanneer heeft 
de Heere voor het laatst 
 gesproken, kunnen de zorgen 
aan de Heere worden over
gegeven, worden openhartig 
besproken. 

Op zondag waren we aanwezig 
in de goed bezochte kerkdienst. 
Naast ons  was een aantal 
Nederlandse toeristen aanwezig. 
Na de dienst spraken we broeder 
Hendrik – die we al eerder 
 hadden bezocht – op zijn erf. Hij 
is nu nog de enige ouderling 
van de gemeente. Ds. Meuleman 
legde het Woord uit en paste 
het toe aan het hart van de 
hoorders. Door het tijdsverschil 
heeft het Woord in Nederland 
uren ervoor al geklonken. 
Wereldwijd een boodschap van 
zonde en genade voor mensen 
die niets hebben verdiend. 
Overal  worden vijanden met 
God  verzoend. Soli Deo Gloria. n

Teksten leren

De kerkgangers gaan weer naar huis

S e p t e M B e r  2 0 1 9  -  g e r o e p e n  t o t  g e t u i g e n
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T r a N S P a r a N T  Bart Kloosterman, penningmeester CZ

Zending houdt geld over…?!
De ZHHK draait al enkele jaren met overschotten. De inkom-

sten waren hoger dan verwacht en de uitgaven vielen mee. 

Dat heeft zo zijn oorzaken. Wat nu te doen met het geld dat 

overblijft?

Is een financieel overzicht van de 
ZHHK in september niet wat laat? Dat 
is het zeker, maar eerder kan het 
eigenlijk niet. Daarom staat het nu 
hieronder.
Dit tijdstip heeft alles te maken met 
de goedkeuring van de jaarstukken 
van de HHK tijdens de junisynode. 
Helemaal nieuw zijn de cijfers dus 
niet, maar ik hoop dat het u informa
tie verschaft over de besteding van 
uw gaven.

ontwikkEling van dE 
 ontvangstEn En dE uitgavEn

Om de cijfers enigszins vergelijkbaar 
te maken, wordt in onderstaande gra
fiek de ontwikkeling getoond van de 
ontvangsten en van de uitgaven over 
de periode 2016 – 2018.

Het is niet moeilijk om uit het boven
staande plaatje het volgende af te lei
den:
1. De ontvangsten zijn in 2018 ruim € 

450.000 hoger dan de uitgaven
2. Zowel de ontvangsten als de uitga

ven zijn gedurende de afgelopen 
drie jaren redelijk stabiel

3. De laatste drie jaren is fors meer 
ontvangen dan uitgegeven.

EEn kortE toEliChting op dE 
bovEnstaandE ConClusiEs.

1. ontvangsten en uitgaven in 2018.
Voor zowel de ontvangsten als de uit
gaven geldt dat ze erg meevielen bij 
wat we hadden verwacht en begroot.
De ontvangsten zijn in 2018 inder
daad zeer hoog, en dat al voor het 
tweede jaar op rij. De oorzaak hiervan 
is dat we als ZHHK een bedrag van 
ruim € 360.000 hebben ontvangen 
uit nalatenschappen. Het is iedere 
keer weer een bijzonder moment, 
wanneer je als commissie een 
 dergelijk bericht mag ontvangen van 
een notaris! 

Ook is er in 2018 meer dan verwacht 
uit collectegelden, giften en zendings

busjes binnen
gekomen. Ook 
 hieraan kunnen  
we zien dat de 
betrokkenheid op 
het zendings werk  
in de plaatselijke 
 gemeenten zeker 
aanwezig is en dat 
zich dat ook op deze 
wijze vertaalt.

De uitgaven zijn in 
dat jaar lager 
geweest dan  we als 

ZHHK hadden begroot. Oorzaak 
 hiervan is dat de functie van bureau
manager zending t/m augustus 
vacant was en er daardoor minder 
personeelskosten waren in 2018. De 
kosten voor het zendingswerk in 
Malawi en Suriname waren wel wat 
hoger dan begroot, maar zijn over de 
periode van de afgelopen drie jaar 
toch redelijk stabiel.

2. stabiliteit
Wanneer we de incidenten buiten 
beschouwing laten over de afgelopen 
jaren, mogen we constateren dat 
zowel de ontvangsten als de uitgaven 
behoorlijk stabiel zijn. Wel is het zo 
dat er enkele jaren vier landelijke 
 collectes voor de zending zijn geweest 
en dat dit met ingang van 2018 weer 
is teruggebracht naar drie. Dit heeft 
een lichte terugval tot gevolg in de 
 collecteopbrengsten en giften.

3. Enkele jaren hogere inkomsten 
dan uitgaven

De vraag die terecht gesteld kan 
 worden: wat gebeurt er met het  
geld dat, nu al een paar jaar lang, 
overblijft?
Antwoord: we moesten als ZHHK 
eerst het tekort van de jaren 20132015 
wegwerken, want eigenlijk stonden 
we ‘in het rood’. Vervolgens is er een 
reserve aangelegd voor onvoorziene 
uitgaven die zich zomaar voor  
kunnen doen. Denk aan ziekte en 
calamiteiten op de zendingsterreinen. 
Als  commissie zending zijn we ons 
ook aan het bezinnen op de toekomst 
van het zendingswerk van de ZHHK. 
Uitbreiden kun je immers niet doen 
op basis van incidenteel hogere 
inkomsten. Maar evenzeer geldt dat 
het niet zo kan zijn dat gegeven 
 gelden niet worden aangewend.

tEn slottE
Allereerst onze oprechte dank voor al 
hetgeen u in het afgelopen jaar hebt 
geschonken aan de zending. We zijn 
daar immers toch van afhankelijk! 
Tegelijk weten we dat er maar Eén is, 
Die kan maken dat al die gaven ten 
nutte en ten dienste van de uitbrei
ding van Zijn Koninkrijk zullen komen.

We vragen u dan ook met vrij
moedigheid om uw betrokkenheid. 
Vooral in de weg van het gebed tot de 
alwetende God, Die én in Nederland 
én in Malawi én in Suriname, ja 
wereldwijd, er voor instaat dat doden 
zullen horen de stem van de levende 
God! n
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op bezoek in het groene 
huis op palen

Ook hier hebben wij gewoon ons gezinsleven, de 
huishouding, de kinderen die naar school gaan. 

Het lijkt hetzelfde, maar het is 
anders. De school staat pal 
naast ons huis. Dat is toch 
anders dan wanneer je de kin
deren iedere dag moet weg
brengen.
De huishouding loopt prima 
zolang we stroom hebben. 
Valt deze echter weg, dan 
komt er ook geen water meer 

uit de kraan. Dat zijn lastige situaties, waarin ik 
moet improviseren. Dat vind ik niet altijd zo leuk, 
maar anderzijds kan ik het ook wel weer relative
ren.

rEagErEn
Daarnaast is er het contact met de bevolking. Een 
andere cultuur, andere gewoontes en andere 
beleving van de inheemse mensen zorgen voor 
een heel andere situatie. Het is soms moeilijk hoe 
je moet reageren. 
Dat was vooral in het begin zo, toen ik de mensen 
nog niet kende. Ze keken zwijgzaam en met wei

nig mimiek langs me heen. 
Dan viel het niet mee om toch 
een gesprek te beginnen. 
Als ik dan begon te ratelen, 
zei mijn man later dat ze er 
waarschijnlijk niet veel van 
begrepen hadden. Ik praatte 
dan veel te veel en te snel met 
vooral veel moeilijke woorden. 
Maar na enkele jaren begint 

het vertrouwen te groeien en wordt het contact 
echter en dieper. Met weinig woorden, maar wel 
met mimiek. Een glimlach of een aanraking bete
kent veel.

golfplatEn
Ik neem u even mee op ziekenbezoek bij een 
oudere vrouw uit onze gemeente. Langzaam rijd 
ik GrootPowakka binnen. Een zandweg vol diepe 
kuilen met water. Aan beide kanten staan kleine 
huisjes van hout met een golfplaten dak, met een 
ruim erf eromheen van zand en bomen.
Na een paar keer afslaan kom ik bij het juiste huis 
aan. Een groen huis op palen. Door het stoffige 
zand loop ik richting de ingang, onderwijl ‘klop, 
klop’ roepend. Ik word gewenkt door een indiaan
se vrouw die ik niet ken. Dan zie ik de zuster uit 
de kerk zitten, in een plastic kuipstoeltje in haar 
tuin. Luchtig gekleed vanwege de warmte.
Ze kijkt verrast op, blij dat ze bezoek krijgt. Ze 
steekt gelijk van wal om te vertellen hoe het met 
haar gaat. Lopen lukt eigenlijk niet en zitten is 
ook pijnlijk en vermoeiend. Dus ligt ze een groot 
deel van de dag op bed. Maar toch blijft ze oefe
nen, iedere dag opnieuw, om een paar stapjes te 
lopen. 

blijdsChap
Ondanks haar moeilijke situatie blijft ze op God 
vertrouwen. ‘Hij zorgt voor mij, zuster. Elke dag 
bid ik of God mij wil helpen en ook bid ik of God 
mij weer beter wil maken.’ Ik luister naar haar en 
hoor de moeite en tegenslagen in de dagelijkse 
bezigheden. Maar ik hoor ook haar hoop en vast
houdendheid op God, de blijdschap die ze uit
straalt, wanneer zij de kleine vooruitgangen ver
telt. Of de kleine mooie momenten om haar heen, 
een indiaanse moeder die met haar baby even 
gedag komt zeggen of een paar mooie bloemen 
die bloeien, waar ze zo van kan genieten.
En ik geniet van haar. Haar eenvoud, haar stand
vastigheid in haar geloof.
Dat maakt mij blij, omdat Hij zo duidelijk laat 
zien dat Hij wil zorgen voor u en voor mij. n

Mevrouw H. Meuleman V I S I E

Hoe ervaar ik mijn leven op het zendingsveld? Wat 

doet u bijvoorbeeld op een dag, zo werd mij 

gevraagd. Enerzijds zijn alle taken die ik doe het-

zelfde als in Nederland en anderzijds is toch alles zo 

anders. Graag wil ik u hierover iets vertellen.
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het niet zo kan zijn dat gegeven 
 gelden niet worden aangewend.

tEn slottE
Allereerst onze oprechte dank voor al 
hetgeen u in het afgelopen jaar hebt 
geschonken aan de zending. We zijn 
daar immers toch van afhankelijk! 
Tegelijk weten we dat er maar Eén is, 
Die kan maken dat al die gaven ten 
nutte en ten dienste van de uitbrei
ding van Zijn Koninkrijk zullen komen.

We vragen u dan ook met vrij
moedigheid om uw betrokkenheid. 
Vooral in de weg van het gebed tot de 
alwetende God, Die én in Nederland 
én in Malawi én in Suriname, ja 
wereldwijd, er voor instaat dat doden 
zullen horen de stem van de levende 
God! n

Z i c h t  o p  Z e n d i n g  -  J a a r g a n g  1 3
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Zendingsdag 

 “Iedereen een zendeling!?” was het 

thema van de zendingsdag 2019. 

Heeft u de zendingsdag gemist of 

wilt u een indruk krijgen van deze 

dag? Kijk dan op de website: u vindt 

daar een terugblik en u kunt daar 

ook de foto’s bekijken die tijdens de 

dag zijn gemaakt.

D I F F U U S   

Gebedspunten
Het zendingswerk in uw gebed gedenken is van groot belang. Bidden voor zen-dingswerkers is namelijk meer dan alleen meeleven; het is meedoen! Paulus roept immers op om met hen te strijden in de gebeden (Rom. 15:30). Daar wordt u ook toe opgeroepen!

Bidt u mee voor:
•  Voor ds. Van der Bas, Erik en Margriet Ju, ds. Meuleman en Marijke van der Plaat dat ze met vreugde hun werk mogen doen in Suriname en Malawi. 
•  Een goede start van het nieuwe oplei-dingsjaar op de Bijbelschool in Zomba. •  Het kinder- en tienerwerk in Suriname. Dat de kinderclubs en de erfevangelisa-tie vrucht mogen dragen in de harten van de Surinaamse kinderen en jonge-ren.

•  Hannekie Coster die zich voorbereidt om naar Suriname te gaan om de kin-deren van familie Meuleman les te geven. 
•  Voor de familie Meuleman die haar terugkeer naar Nederland D.V. medio 2020 aan het voorbereiden is.
•  Voor de invulling van de vacature van bureaumanager.
•  Voor de invulling van de vacature die ontstaat door de terugkeer naar 

Nederland van ds. Meuleman.

Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun gezins-
leden jarig:

12-10 Gerald Meuleman (2012) Suriname
01-12 Ds. A. Meuleman Zendingspredikant Suriname
03-01 Mevr. M. van der Bas-van Voorthuijsen 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

Op onze site kunt u de verjaardagslijst raadplegen en downloaden.

dag zijn gemaakt.

Bedankt!

In het voorjaar en in de zomer 

zijn er diverse gemeenten 

geweest die binnen hun 

eigen gemeente aandacht 

gevraagd hebben voor het 

zendingswerk door middel 

van een gemeenteavond of 

verkoping/markt. Hartelijk 

dank voor uw/jouw inzet!

Daarbij is er door deze acties 

veel geld opgehaald  zodat 

het zendingswerk in Malawi 

en Suriname doorgang kan 

vinden. Fijn dat er in grote 

mate financieel bijgedragen 

wordt aan dit mooie werk in 

Gods Koninkrijk. 

Maarten Kramer vertrekt als 
bureaumanager 

Onze bureaumanager Maarten Kramer  heeft per 1 september jl.  
het zendingsbureau verlaten om – opnieuw - op de Gomarus 
Scholengemeenschap te gaan werken. We danken Maarten 
 hartelijk voor het vele werk dat hij in het afgelopen jaar gedaan 
heeft, voor de beide zendingsvelden en voor het zendingsbu-
reau. We wensen hem Gods zegen toe voor de toekomst. 

Inmiddels is de werving van een nieuwe bureaumanager 
gestart. Van harte hopen we dat de Heere er Zijn zegen over 
gebiedt en Hij ons de juiste persoon schenkt, die tot eer van Zijn 
Naam mag werken op  deze plaats.  

Intussen is het zendingsbureau onbemand. Natuurlijk worden 
de noodzakelijke dingen opgepakt door het secretariaat en de 
commissie zending. Maar er blijven ook zaken liggen. Graag uw 
begrip daarvoor.

Gebedspunten

Maarten Kramer vertrekt als Maarten Kramer vertrekt als 

ontstaat door de terugkeer naar 
Nederland van ds. Meuleman.

Maarten Kramer vertrekt als 
bureaumanager 
Maarten Kramer vertrekt als 

•  Het kinder- en tienerwerk in Suriname. Dat de kinderclubs en de erfevangelisa-tie vrucht mogen dragen in de harten van de Surinaamse kinderen en jonge-

Op onze site kunt u de verjaardagslijst raadplegen en downloaden.

In het voorjaar en in de zomer 

zijn er diverse gemeenten 

geweest die binnen hun 

eigen gemeente aandacht 

gevraagd hebben voor het 

zendingswerk door middel 

van een gemeenteavond of 

verkoping/markt. Hartelijk 

dank voor uw/jouw inzet!

In het voorjaar en in de zomer 

zijn er diverse gemeenten 

geweest die binnen hun 

eigen gemeente aandacht 

gevraagd hebben voor het 

zendingswerk door middel 

van een gemeenteavond of 

verkoping/markt. Hartelijk 

de noodzakelijke dingen opgepakt door het secretariaat en de 
commissie zending. Maar er blijven ook zaken liggen. Graag uw 

Z i c h t  o p  Z e n d i n g  -  J a a r g a n g  1 3
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het nieuwe testament in 
het nyakyusa

Een heel bijzonder moment voor de 
Nyakyusasprekers! Een aantal weken 
later hielden de kerken een grote, 
gezamenlijke dienst om de 
Heere te danken voor de 
publicatie van het Nieuwe 
Testament in hun taal.

Mijn vrouw en ik zijn 
alweer een jaar met onze 
vier jongens terug in 
Nederland. Vanaf 2009 
woonden we als gezin 
in Tanzania, uitgezonden 
door de Hersteld 
Hervormde Gemeente 
van EdeBennekom om te 
werken in een groot 
bijbelvertaal project. 
In dertien talen tegelijk 
wordt aan een  vertaling 
van het Nieuwe Testament 
gewerkt. 

Op dit moment ben ik 
 vanuit Nederland nog 
steeds als bijbelvertaal
consulent bij dit project 
betrokken. Mijn rol houdt 
onder andere in dat ik 
Tanzaniaanse vertalers help 
met een eindcontrole van 
vertaalde Bijbelboeken en 
hen train om hun werk 
steeds zelfstandiger te doen. Ik doe 
nu het meeste werk op afstand, 
maar reis ook nog twee keer per jaar 
twee weken naar Tanzania om daar 
face to face met bijbelvertalers te 
werken.

Mijlpaal
Het Nieuwe Testament in het 
Nyakyusa is het eerste uit dit project 

dat nu gepubliceerd is. Een echte mijl
paal dus. Een tweede Nieuwe 
Testament ligt op dit moment bij de 
drukker, en dit jaar zullen er nog vijf 
volgen. 
Ook voor mijzelf is dit de eerste verta

ling van het Nieuwe Testament in 
druk waaraan ik een bijdrage heb 
geleverd: ik deed de eindcontrole van 
Johannes, Romeinen en 2 Korinthe, 
een kleine twintig procent van het 
Nieuwe Testament. 
Met het afronden van de vertaling 
van het Nieuwe Testament in deze 
zeven talen gaat dit vertaalproject in 
Tanzania nu langzamerhand een 
nieuwe fase in. Op dit moment zijn 
gesprekken met plaatselijke kerken 
gaande over het vertalen van het 

Oude Testament, of delen 
daarvan. 
Een belangrijke voorwaarde 
daarvoor is dat kerken meer 
verantwoordelijkheid op 
zich nemen dan tot nu toe 
het geval was: het is 
belangrijk dat er breed en 
interkerkelijk draagvlak is 
voor een bijbelvertaling. 
Kerken moeten de vertaling 
echt zien als ‘hun’ vertaling, 
en niet iets dat hun van 
‘buitenaf’ wordt aangereikt. 

afrondEn
In sommige taalgebieden 
willen kerken heel graag 
verder met het Oude 
Testament. Daar zijn we 
dankbaar voor! In andere 
taalgebieden merken we 
dat de kerken er nog niet 
klaar voor zijn om echt de 
kar te gaan trekken. Dat 
betekent dat we voor deze 
talen waarschijnlijk moeten 
besluiten om na het afron
den van het Nieuwe 
Testament het werk te stop
pen en te wachten tot de 

kerken wel zo ver zijn. Een heel moei
lijke beslissing!
We vragen om uw gebed in de nieu
we fase waarin het bijbelvertaalwerk 
in Tanzania nu terechtkomt! n

Een bijzonder moment was het: vijfhonderd dozen uit Zuid-

Korea vol met Nieuwe Testamenten in het Nyakyusa die aan-

kwamen in Tanzania. Ze werden tijdens mijn recente bezoek 

afgeleverd op ons vertaalkantoor.

J. Karels S P E C T r U M

Gebedspunten
Het zendingswerk in uw gebed gedenken is van groot belang. Bidden voor zen-dingswerkers is namelijk meer dan alleen meeleven; het is meedoen! Paulus roept immers op om met hen te strijden in de gebeden (Rom. 15:30). Daar wordt u ook toe opgeroepen!

Bidt u mee voor:
•  Voor ds. Van der Bas, Erik en Margriet Ju, ds. Meuleman en Marijke van der Plaat dat ze met vreugde hun werk mogen doen in Suriname en Malawi. 
•  Een goede start van het nieuwe oplei-dingsjaar op de Bijbelschool in Zomba. •  Het kinder- en tienerwerk in Suriname. Dat de kinderclubs en de erfevangelisa-tie vrucht mogen dragen in de harten van de Surinaamse kinderen en jonge-ren.

•  Hannekie Coster die zich voorbereidt om naar Suriname te gaan om de kin-deren van familie Meuleman les te geven. 
•  Voor de familie Meuleman die haar terugkeer naar Nederland D.V. medio 2020 aan het voorbereiden is.
•  Voor de invulling van de vacature van bureaumanager.
•  Voor de invulling van de vacature die ontstaat door de terugkeer naar 

Nederland van ds. Meuleman.

S e p t e M B e r  2 0 1 9  -  g e r o e p e n  t o t  g e t u i g e n

Zendingsdag 

 “Iedereen een zendeling!?” was het 

thema van de zendingsdag 2019. 

Heeft u de zendingsdag gemist of 

wilt u een indruk krijgen van deze 

dag? Kijk dan op de website: u vindt 

daar een terugblik en u kunt daar 

ook de foto’s bekijken die tijdens de 

dag zijn gemaakt.

D I F F U U S   

Gebedspunten
Het zendingswerk in uw gebed gedenken is van groot belang. Bidden voor zen-dingswerkers is namelijk meer dan alleen meeleven; het is meedoen! Paulus roept immers op om met hen te strijden in de gebeden (Rom. 15:30). Daar wordt u ook toe opgeroepen!

Bidt u mee voor:
•  Voor ds. Van der Bas, Erik en Margriet Ju, ds. Meuleman en Marijke van der Plaat dat ze met vreugde hun werk mogen doen in Suriname en Malawi. 
•  Een goede start van het nieuwe oplei-dingsjaar op de Bijbelschool in Zomba. •  Het kinder- en tienerwerk in Suriname. Dat de kinderclubs en de erfevangelisa-tie vrucht mogen dragen in de harten van de Surinaamse kinderen en jonge-ren.

•  Hannekie Coster die zich voorbereidt om naar Suriname te gaan om de kin-deren van familie Meuleman les te geven. 
•  Voor de familie Meuleman die haar terugkeer naar Nederland D.V. medio 2020 aan het voorbereiden is.
•  Voor de invulling van de vacature van bureaumanager.
•  Voor de invulling van de vacature die ontstaat door de terugkeer naar 

Nederland van ds. Meuleman.

Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun gezins-
leden jarig:

12-10 Gerald Meuleman (2012) Suriname
01-12 Ds. A. Meuleman Zendingspredikant Suriname
03-01 Mevr. M. van der Bas-van Voorthuijsen 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

Op onze site kunt u de verjaardagslijst raadplegen en downloaden.

dag zijn gemaakt.

Bedankt!

In het voorjaar en in de zomer 

zijn er diverse gemeenten 

geweest die binnen hun 

eigen gemeente aandacht 

gevraagd hebben voor het 

zendingswerk door middel 

van een gemeenteavond of 

verkoping/markt. Hartelijk 

dank voor uw/jouw inzet!

Daarbij is er door deze acties 

veel geld opgehaald  zodat 

het zendingswerk in Malawi 

en Suriname doorgang kan 

vinden. Fijn dat er in grote 

mate financieel bijgedragen 

wordt aan dit mooie werk in 

Gods Koninkrijk. 

Maarten Kramer vertrekt als 
bureaumanager 

Onze bureaumanager Maarten Kramer  heeft per 1 september jl.  
het zendingsbureau verlaten om – opnieuw - op de Gomarus 
Scholengemeenschap te gaan werken. We danken Maarten 
 hartelijk voor het vele werk dat hij in het afgelopen jaar gedaan 
heeft, voor de beide zendingsvelden en voor het zendingsbu-
reau. We wensen hem Gods zegen toe voor de toekomst. 

Inmiddels is de werving van een nieuwe bureaumanager 
gestart. Van harte hopen we dat de Heere er Zijn zegen over 
gebiedt en Hij ons de juiste persoon schenkt, die tot eer van Zijn 
Naam mag werken op  deze plaats.  

Intussen is het zendingsbureau onbemand. Natuurlijk worden 
de noodzakelijke dingen opgepakt door het secretariaat en de 
commissie zending. Maar er blijven ook zaken liggen. Graag uw 
begrip daarvoor.

Gebedspunten

Maarten Kramer vertrekt als Maarten Kramer vertrekt als 

ontstaat door de terugkeer naar 
Nederland van ds. Meuleman.

Maarten Kramer vertrekt als 
bureaumanager 
Maarten Kramer vertrekt als 

•  Het kinder- en tienerwerk in Suriname. Dat de kinderclubs en de erfevangelisa-tie vrucht mogen dragen in de harten van de Surinaamse kinderen en jonge-

Op onze site kunt u de verjaardagslijst raadplegen en downloaden.

In het voorjaar en in de zomer 

zijn er diverse gemeenten 

geweest die binnen hun 

eigen gemeente aandacht 

gevraagd hebben voor het 

zendingswerk door middel 

van een gemeenteavond of 

verkoping/markt. Hartelijk 

dank voor uw/jouw inzet!

In het voorjaar en in de zomer 

zijn er diverse gemeenten 

geweest die binnen hun 

eigen gemeente aandacht 

gevraagd hebben voor het 

zendingswerk door middel 

van een gemeenteavond of 

verkoping/markt. Hartelijk 

de noodzakelijke dingen opgepakt door het secretariaat en de 
commissie zending. Maar er blijven ook zaken liggen. Graag uw 

Z i c h t  o p  Z e n d i n g  -  J a a r g a n g  1 3
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ZENDINGSDAG
ZHHK 2019

ZENDINGSDAGZENDINGSDAG
landelijke

Hoofdprogramma
Ochtend (10.00-12.00 uur)
• Meditatie: Iedereen een zendeling? 
 (ds. F. van Binsbergen)
• Muzikaal intermezzo
• De Surinaamse cultuur en religies
 ds. J. Martoredjo - directeur EST 

(Theologisch Seminarie in Suriname)

Middag (13.30-15.15 uur)
• Meditatie: Iedereen een zendeling!
  (ds. D. Zoet)
• Ervaringen op Theologisch Seminarie 
 in Suriname (dr. P.C. Hoek)
• 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
(zie de website voor overzicht met 
aangeboden artikelen)

• Crèche
• Ontmoeting en gesprekken 

Locatie

Koninginneweg 1, Hoevelaken
Voldoende parkeergelegenheid 

en naast NS-station

MalawiSuriname

D.V. zaterdag
21 SEPTEMBER

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

Ds. J. Martoredjo

Dr. P.C. Hoek

Iedereen een

zendeling!?
Iedereen een
thema:
Iedereen een

zendeling!?



Waarom krijg je (ik dan) geen zeker-
heid in het geloof? Waarom stel ik deze 
vraag aan jullie en niet aan de Heer?’ 
Deze vragen worden gesteld door een 
Rooms-Katholieke vrouw uit België. Ze 
heeft veel vragen: ‘Waarom doet de dui-
vel meer zijn best dan God om ons in 
zijn bezit te krijgen? De Heer doet niet 
zo goed Zijn best om ons op het goede 
pad te brengen, want daar is onze vrije 
wil voor. Maar dat is juist mijn pro-
bleem, waarom krijg ik niet wat meer 

Geeft God
te weinig hulp?

hulp van de Heer daarin?’ 
We stellen haar voor om 
de Bijbelcursus te gaan 
volgen. Elke keer na het 
maken van een les, mailt 
ze de antwoorden naar 
mij. Ik reageer op haar 
antwoorden en daarbij 
benadruk ik telkens deze 
kernboodschap: ‘Ons hart staat niet 
open voor genade. Maar gelukkig is 
God almachtig en genadig, Hij weet de 

Jiska Kooistra, lid werkgroep digitale media

weg tot jouw hart wel te vinden, Hij 
komt Zelf, onweerstaanbaar.’  Eerst 
reageert ze geschrokken: ‘Ik schrok 
even van wat je allemaal neerschreef, 
maar is het nu zo dat ik dan niets hoef 
te doen om genade van de Heer te krij-
gen? Het is voor mij bijna ondenkbaar.’ 
Daarna komt er weerstand: ‘In Romei-
nen 1 staat dat de rechtvaardige alleen 
door geloof zal leven. Ja, daar heb ik 
moeite mee. Je heb geen andere keus, 
het is zo als het is, er is niets anders.’ 
‘Je hebt gelijk’, schrijf ik terug, ‘er is 
geen andere keus, als je echt zalig wil 
worden en met deze God verzoend wil 
zijn. Dan is er maar één weg: Geloof in 
de Heere Jezus Christus en je zult zalig 
worden.’ Uiteindelijk belijdt ze haar 
vijandschap: ‘Ik weet dat met de Heer 
omgaan niet makkelijk is, het lijkt wel 
oorlog van mijn kant uit gezien. Maar 
ik word onzichtbaar vastgehouden 
(geloof ik tenminste), anders was ik er 
helemaal mee gestopt.’ Bidt u mee voor 
deze zoekende zielen en voor degenen 
die de Bijbelcursussen begeleiden en 
de vragen beantwoorden?

In een vorige bijdrage vanuit de werkgroep Digitale Media 
hebben we een ervaring gedeeld van iemand die via de 
evangelisatiewebsite www.zien-en-geloven.nl een Bijbel 
aanvroeg. Nu het verhaal van iemand die via de website 
geloofsvragen stelt.

EVANGELISATIEWERK IN DE BIJLMER
In april en mei zijn er weer diverse ontmoetingen en gesprek-
ken geweest in de Bijlmer. Soms kort en pijnlijk: een vrouw van 
90 jaar las liever de krant dan de Bijbel, een Rooms-Katholieke 
man had nog nooit de Bijbel gelezen, een Mormoon zag meer in 
Joseph Smit dan in Jezus, een echtpaar waarvan de man mos-
lim en de vrouw christen was, vond dat dit prima samen kon 
gaan en een Joodse man die niet in de Messias geloofde. Toch 
mochten we in al deze gesprekken iets uit het Woord doorgeven 
en wijzen op het behoud in Jezus door het geloof in Hem. Ook 
waren er langere en meer diepgaandere gesprekken: Een jonge 
moslim vroeg hoe hij in Jezus moest geloven. Hij vroeg hoe diep 
het geloof moest gaan. Je kon toch niet zomaar even geloven 
dat Jezus voor je zonden gestorven was en dan gewoon weer 
verder leven? Twee jonge meiden hadden onlangs hun gelovi-
ge moeder verloren. Nu zagen ze een Bijbelkraam en wilden ze 
meer weten over het geloof van hun moeder. We vragen uw ge-
bed voor alle mensen die we iets van de Bijbel en de Heere Jezus 
vertellen mochten. 
Wilt u ook meehelpen in het evangelisatiewerk in de Bijlmer? 
Meld u aan via info@kruispunt-bijlmer.nl.

Zicht op evangelisatie

31



Voordat we Leeuwarden binnen rijden, 
worden we bemoedigd door twee schit-
terende regenbogen. ‘We hoeven niet 
alleen te gaan, zeggen we tegen elkaar.’ 
Het teken van Gods trouw en genade 
staat hoog aan de lucht.
Twee jonge dames vergezellen ons. Ze 
zijn uitgenodigd door één van de cur-
sisten. Een kleine spoedcursus stellen 
ze wel op prijs. 

We hebben ondanks de kou en de 
regen veel gesprekken met voorbijgan-
gers. De jonge dames doen heel goed 
hun best en krijgen vooral aansluiting 
bij jongeren op de straat. Met een 
handvol flyers ‘Vind het Leven’ gaan ze 
op pad.

Van een regenboog
en ‘Vind het Leven’

Op zaterdagmorgen 4 mei is het dan zover. Als afsluiting van 
een cursusseizoen gaan de cursisten het geleerde in praktijk 
brengen. Ook twee jonge meiden uit Genemuiden gaan mee. 
We zijn welkom in Leeuwarden bij de evangelisatiepost van de 
Gereformeerde Gemeente ‘Achter de hoven’.

‘Vind het Leven’
‘Waar zoekt u het Leven?’ ‘Heeft u het 
Leven al gevonden?’ Vragen die we 
vandaag stellen aan jongeren, naar 
aanleiding van de titel ‘Vind het Leven’ 
op de flyer. Tegen het einde van de 
middag raken de meiden in gesprek 
met twee jongens van 21 jaar. Ze staan 
heel erg open voor een gesprek over 
het christelijke geloof. Ik vraag ze waar 
zij het leven zoeken. ‘In geluk, plezier 
maken’, zeggen ze. Ze vertellen mij dat 
ze geloven in een ziel, die energie is. 
Na je dood ontvang je nieuwe energie 
om weer verder te leven, in een nieuwe 
wereld waarin je niet zult weten wat je 
precies bent. De twee jongens weten 
niet wat zonde is. Daarom vertel ik de 

zondeval in het paradijs. Ze krijgen bei-
den een evangelisatie Bijbel Met Uitleg 
mee.  Een uitgave met enkele Bijbel-
boeken. Johannes 13 vers 16  probeer 
ik zo goed mogelijk aan ze uit te leggen. 
Ze gaan weg met beiden een Bijbel in 
hun handen!

Als jongere van 16 jaar is het een 
mooie ervaring. Niet alleen boven-
staand verhaal, maar ook een schou-
derklopje en de woorden: ‘Ik heb het 
Leven al gevonden meid’ zijn erg be-
moedigend en raken je. Wat niet ver-
geten mag worden, is dat wij ze alleen 
maar iets mee kunnen geven over wie 
Hij is en wil zijn, want wij kunnen hen 
niet bekeren. Dat is Gods werk.

Ben van der Starre
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‘God is oneerlijk’
Een gesprek met een moslim. Mijn 
vraag raakt hem. ‘Weet je Wie God is?’ 
‘Allah is mijn God.’ Hij vertelt wie Allah 
is en hij luistert als ik iets van de God 
van de Bijbel vertel. Hij luistert heel 
aandachtig en stelt allerlei vragen. Ook 
de bekende vraag over de Drie-eenheid 
van God. Over het feit dat het oneerlijk 
is dat een Vader Zijn Zoon laat sterven 
voor de zonden van anderen. Dat kon 
hij niet meemaken. Na drie kwartier 
praten geven we elkaar hartelijk de 
hand. Het Woord is gezaaid.

Vooral mensen rond de vijftig zijn af-
gehaakt van de kerk omdat wel wordt 
gewezen op dingen die moeten, maar 
waarom iets moest werd niet gezegd.

Leven na de dood is iets wat voor velen 
niet bestaat. ‘Ik laat me straks verbran-

den en dan is het allemaal over’. Som-
migen geven wel aan dat er iets moet 
zijn misschien na dit leven maar maken 
zich er niet zo druk om. Dan zal het 
allemaal wel meevallen, wordt gedacht. 
Ook mijn vraag ‘Als het dan niet mee-
valt, dan kun je niet meer terug’ laat 
hen schijnbaar onverschillig.

Er is een man die zegt dat hij zelf god 
is. Hij kan alles goed naar zijn hand 
zetten. Geld geen gebrek en goed ge-
zond. Daar heeft hij goed voor gezorgd. 
Op de vraag of hij als god zal sterven, 
zegt hij resoluut dat hij wel zorgt dat hij 
blijft leven. ‘Hoe oud denkt u te wor-
den?’ is de vervolgvraag. Daar hoeft hij 
niet over na te denken. 

We vragen uw gebed voor alle mensen 
wie we iets van de Bijbel en de Heere 
Jezus vertellen mochten.

'Zonder God kunnen
we het niet, en zonder
ons wil God het niet’

Een uitspaak van Augustinus 
om aan te geven dat het evan-
gelisatiewerk een belangrijk 
werk is.

Het is een opdracht die de 
Heere ons vanuit Zijn Woord 
meegeeft. 
Iedereen die wel eens evan-
geliseert, zal toegeven dat het 
geen gemakkelijk werk is. Het 
is niet altijd een gemakkelijke 
opdracht om de diepte van 
het evangelie uit te leggen aan 
mensen die totaal vervreemd 
zijn van de Bijbelse boodschap. 
Het is een troost en bemoe-
diging dat God zelf met de 
evangelisatieopdracht ook een 
belofte meegeeft. Hij zegt in 
Matthéüs 28:20 ‘En ziet, Ik ben 
met ulieden al de dagen tot de 
voleinding der wereld. Amen.’ 
Gelukkig is evangelisatiewerk 
niet ons werk, maar Gods werk. 

Toch merken we dat er behoef-
te is aan toerusting. Daarom 
biedt de commissie evangeli-
satie al vanaf 2014 de Cursus 
Evangelisatie aan. Tijdens deze 
cursus gaan we tien zaterdag-
ochtenden met verschillende 
sprekers in gesprek over het 
evangelisatiewerk. Het is be-
moedigend om te merken dat 
niemand 'zomaar' kan evangeli-
seren. Maar we kunnen wel van 
elkaar en de verschillende spre-
kers leren. Met elkaar zullen 
we ontdekken dat er vanuit de 
Bijbel veel te leren is over het 
evangelisatiewerk. De cursus 
van tien dagen wordt aange-
boden in het kerkelijk bureau 
te Veenendaal. Bij voldoende 
aanmeldingen is er ook de mo-
gelijkheid om deze cursus in de 
eigen gemeente te geven.

Cursus-op-maat en de complete cursus 

Omdat we merken dat het volgen van de Cursus Evangelisatie niet voor 
iedereen mogelijk is, is er nu ook een verkorte cursus. Deze cursus is een 
‘Cursus-op-Maat’ en bestaat uit vier à vijf avonden. Tijdens deze cursus 
kunnen er onderwerpen gekozen worden die in de complete cursus ook 
gegeven worden. 

Het komend winterseizoen wordt de ‘Cursus-op-maat’ onder andere 
gegeven in Stellendam, Schoonrewoerd, Montfoort en Kesteren. Er zijn 
aanvragen ook vanuit andere gemeenten. Het is mogelijk om deze cursus 
ook in eigen gemeente op te zetten. We komen graag naar uw gemeente 
en vinden het niet erg als er maar een kleine groep deelnemers is. 

Voor meer informatie over de cursussen verwijzen we u naar de website 
www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie/toerusting-1/cursus  of 
neem contact op met het kerkelijk bureau.

Jos van der Hoog
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In verschillende Hersteld Hervormde 
gemeenten zijn vrijwilligers actief met 
kinderevangelisatiewerk. Tijdens Va-
kantiebijbelweken worden kinderen op 
een eenvoudige, ontspannen manier in 
aanraking gebracht met Gods Woord. 
Op andere plaatsen vinden er maan-
delijks of zelfs wekelijks clubs plaats. 
Allemaal met als doel om kinderen 
kennis te laten maken met Christus en 
Zijn kruiswerk. 

Omdat er bij de landelijke evange-
lisatiecommissie regelmatig vragen 
binnenkomen over kinderevangelisa-
tiewerk, is er besloten om gemeenten 
een stimulerende en helpende hand te 
bieden. Onder de noemer ‘Kinderevan-
gelisatie HHK’ wordt er voorlichting, 
advies en toerusting aangeboden. Daar-
bij valt te denken aan het opzetten van 
kinderevangelisatiewerk, aan prakti-
sche toerusting voor vrijwilligers 

en aan ondersteuning door middel van 
materiaal.

Neem contact op via kinderevangeli-
satie@hhk.nl of bel 0318-505541 en 
vraag naar de mogelijkheden.

Kinder
evangelisatie

Commissie evangelisatie

Misschien wonen ze in het huis naast je. Of bij jou in de straat. Kinderen die nog 
nooit gehoord hebben van de Heere Jezus. Kinderen die Zijn Naam hooguit kennen 
als stopwoord van hun ouders. In Nederland groeit een generatie op die weinig 
afweet van God en Zijn Woord. De noodzaak om kinderen te bereiken met het 
Evangelie is dringender dan ooit. Daarom gaat de commissie evangelisatie, naast 
de al bestaande landelijke brede evangelisatiecursussen, zich ook in het bijzonder 
richten op de toerusting van toekomstige medewerkers van de kinderevangelisatie. 
De toerusting wordt gedaan door een medewerker van de HHJO en Ben van der 
Starre (lid commissie evangelisatie).

Waarom kinderevangelisatie?

Tijdens deze avond staan we 

samen stil bij de Bijbelse basis 

voor kinderevangelisatiewerk. 

Waarom evangeliseren we on-

der kinderen? Wie is het kind? 

En wie ben ik als evangelist? 

Een boeiende avond, waarbij we 

samen stilstaan bij het funda-

ment van ons werk.

De Bijbelles met kernwaarheidHet belangrijkste moment tijdens de club of Bijbelweek is het vertellen van Gods Woord. Tijdens deze avond leer je meer over het voorbereiden en houden van de Bijbelles. 

Een kinderclub leiden

Hoe leid je een kinderclub? Hoe 

bid je op een begrijpelijke ma-

nier? Hoe bereid je een Bijbel-

vertelling voor? Hoe leer je een 

Bijbeltekst aan? Hoe bouw je 

een band op met de kinderen? 

Bij deze onderwerpen staan we 

stil tijdens de toerustingsavond 

over het leiden van een club.

Een overzicht van mogelijke onderwerpen voor toerusting.

Met kinderen over 
geloof spreken

Hoe ga je gesprekjes aan 
met kinderen? En hoe 
spreek je met hen over 
geloof? Het uitleggen 
van de heilsgeschiede-

nis en geloofsbegrippen 
aan kinderen zijn on-

derwerpen waar we o.a. 
bij stilstaan tijdens deze 

toerustingsavond.

Kinderevangelisatie opzettenStarten met kinderevangelisatie-werk vraagt om voorbereiding. Tijdens deze avond zetten we samen het geraamte neer voor een goede Vakantiebijbelweek of maandelijkse club. We staan stil bij wie, wat, waar, wanneer en hoe van de VBW of kinderclub.

Contact, gezelligheid en orde op de club

Het is van belang om contacten met kinde-

ren te onderhouden om hen zo blijvend te 

betrekken bij de club. Bij het kinderevan-

gelisatiewerk gaan gezelligheid en orde 

hand in hand. Hiervoor krijg je tijdens deze 

toerustingsavond handvatten.
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Folderen
Wat was de werkgroep verheugd toen 
bleek dat er meer dan 50 personen 
bereid waren om te helpen met het 
folderen voor de Vakantie Bijbel Week 
(VBW). Op maandag 15 juli is bij een 
heel groot deel van de inwoners van 
Den Helder een uitnodiging in de bus 
bezorgd. Het is bijzonder om te zien 
met hoeveel enthousiasme mensen uit 
heel Nederland voor hetzelfde doel 
gaan. Een van de vrijwilligers geeft na 
afl oop aan dat het een dag was waarop 
het nuttige en aangename samengin-
gen.

VakantieBijbelWeek 
 ‘s Morgens komen om kwart over 
negen de eerste kinderen enthousiast 
binnenlopen. Voordat wij beginnen ver-
maken de kinderen zich met de Bim-
Bams en Kits die op de tafels liggen. 
Rond kwart voor tien zijn er ruim 20 
kinderen aanwezig en beginnen we het 
programma met zingen en bidden. Het 
thema van deze Vakantie Bijbel Week 
is ‘Gered’. De Bijbelvertellingen van 
deze week gaan over Noach in de ark, 
de koperen slang, de twee verspieders 
en Rachab, Petrus op het meer en Pau-
lus, Silas en de stokbewaarder gered. 
In alle vertellingen komt naar voren 
dat wij allemaal gered moeten worden 
en dat dit alleen maar kan door het 
bloed van de Heere Jezus. De Heere 
kan dan het eeuwige leven geven. Eén 
jongen luistert telkens zo aandachtig, 
dat zijn gezicht meespreekt. Wat is het 
te hopen dat het Woord in zijn hart een 
kracht Gods tot zaligheid mag zijn.
Na de Bijbelvertelling leren wij telkens 
een stukje van de thematekst: ‘Alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een iegelijk die in Hem gelooft, niet 
verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ 
Aan het eind van de week kennen de 
meeste kinderen de Bijbeltekst uit het 
hoofd.
Er is een themalied gemaakt. Bij elk 
Bijbelverhaal leren de kinderen een 

couplet en het refrein is de 
thematekst. In korte tijd 
leren de kinderen het hele 
lied compleet met gebaren. 
Hierna is het tijd voor pauze. 
Iedereen krijgt drinken, de 
ene keer met een lekkere 
koek, een andere keer met 
een fruitprikker en met het 
warme weer genieten ze van 
een ijsje. In de pauze spelen 
de kinderen met ballen, ge-
zelschapsspelen en met het 
warme weer zijn er ook waterspelen. 
Terwijl de kinderen buiten spelen, 
wordt de zaal omgebouwd om te kun-
nen knutselen. Dit doen we in twee 
groepen. Een groep van 4 tot 8 jaar en 
van 9 tot 14 jaar. Het knutselwerkje 
gaat over de Bijbelvertelling. De ene 
keer iets met klei, de andere keer met 
verf, of de kinderen zetten een bouw-
pakket in elkaar. Het is belangrijk dat 
er afwisseling is en het de kinderen 
aanspreekt. Dit ervaren de kinderen als 
leuk en gezellig. De tijd vliegt om! 
Aan het eind van de morgen zingen we 
het themalied nog een keer en danken 
wij de Heere voor de fi jne ochtend die 
we met elkaar hadden.
Op dinsdag komt een journalist van het 
Noord-Hollands Dagblad langs voor 
een verslag. Zonder dat er om gevraagd 
is, krijgt de VBW zo extra aandacht in 
het noorden van de provincie. 
Op de laatste dag mogen de ouders, 
opa’s en oma’s of verzorgers komen 
eten. Van twee van de drie kinderen is 
er wel iemand aanwezig. De kinderen 
presenteren de Bijbeltekst van de week 
en zingen het themalied. De vrijwillig-
sters Florieke en Nellienke zorgen voor 
begeleiding en muzikale ondersteu-
ning. 
Na de maaltijd - broodjes met snack 
- vertelt evangelist Korving de Bij-
belvertelling over Saulus en Silas in 
de gevangenis en de bekering van de 
stokbewaarder en sluit hij de maaltijd 
en de VBW af met gebed. Ook ouders 
en verzorgers die anders nooit iets uit 

de Bijbel horen, wordt gezegd dat alle 
mensen gered moeten worden door het 
bloed van de Heere Jezus.
Tijdens de maaltijd maakt Aaltje (de 
kinderwerkster) met verschillende 
nieuwe ouders en verzorgers, opa’s en 
oma’  een praatje over het bezit van 
een Bijbel. Als aangegeven wordt dat 
men geen kinderbijbel heeft, wordt 
de Bijbelse vertellingen van Van Dam 
(deel 1) aangeboden. Niet iedereen 
stelt het op prijs, maar toch mag nu in 
vijf gezinnen een kinderbijbel liggen. 
Een paar kinderen zijn zo blij met hun 
nieuwe ‘boek’, ze stralen het uit. Hope-
lijk wordt er ook uit gelezen en mag het 
door de Heere geheiligd worden aan de 
harten van jong en oud.
Alle kinderen krijgen een tasje mee 
met het themalied, de Bijbeltekst in 
handlettering, iets lekkers, een boekje 
met de Bijbelse vertelling van Noach, 
een wegstreeppuzzel, een knutselwerk-
je voor thuis en niet te vergeten een 
uitnodiging om wekelijks op de Kinder-
Club te komen.
Wij hebben deze week het Woord mo-
gen vertellen. Het is ons gebed dat de 
Heere Zijn Woord aan de harten van de 
kinderen wil zegenen. Hij zal er mee 
doen wat Hem behaag t. Jesaja 55 vers 
11. Bovenal dat het maar dienstbaar 
mag zijn aan de uitbreiding van Gods 
Koninkrijk en mag strekken tot eer van 
Zijn Naam.

VakantieBijbelWeek 
Aaltje Spiker
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advertentie

Toerusting Chinese
christenen door middel 

van videolessen
Maak uw gift over op 

NL56 RABO 0347 3760 29 
t.n.v. Hudson Taylor/SBHC te Dordrecht.

HudsonTaylor

Open digitale 

wegen voor 

toerusting

     Kosten per 

  video €1.300,-

www.hudsontaylor.nlOf doneer via:

Handen vouwen, Toerusting bieden en Steun geven!

Stipdonk 16

5715 PC Lierop

 Toine Daelmans: 0492 54 55 77

 Ralf van Veghel: 06 460 656 21

info@daelmans.com

www.daelmans.com

Cursussen Oudvaders

Voor meer info bezoek onze site 
Of vraag een gratis brochure aan

Tel 0118 583025 / 0172 532796 

Een cursus in vraag en 
antwoordvorm geeft de 

cursist op een prettige manier 
een beter begrip van de 

le(e)sstof.

Zo eigent u zich een schat 
aan geestelijke kennis toe! 

Schrijft u ook in ?

www.eavpraktijkholos.nl

www.abrahamse-ict.nl

Computer...
# problemen
# advies
# verkoop
# beheer
# hulp op afstand
# en overige ict-zaken# en overige ict-zaken
Bel of mail ons!

Akelei 16 | 3247 DD Dirksland
0187 70 10 15
info@abrahamse-ict.nl  

Unieke vakanties
door heel Nederland

en daarbuiten

www.diskoffer.nl

De Steenrots biedt beschermd wonen 
aan (jong)volwassenen met een psychia-
trische aandoening, gericht op herstel en 
deelname aan de samenleving. Wij zijn 
een kleinschalige zorginstelling op refor-
matorische grondslag.

Meer weten? Neem contact op met Ria van der Leer.
071 763 0800 / info@steenrotskatwijk.nl

www.steenrotskatwijk.nl

Wij bieden 24 uurszorg aan de bewoners van locatie De Re-
ling (Katwijk ZH). In de open en vertrouwde sfeer is ruimte 
om uiting te geven aan de christelijke geloofsovertuiging.

De bewoners van De Reling 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



Bijbellezen
in de praktijk

VOOR ALLE DATA GELDT:
DEO VOLENTE

Meer info en aanmelden
www.hhjo.nl

‘KERKELIJK JEUGDWERK SCHARNIERT RONDOM 
EEN OPEN BIJBEL. DOOR HET LEZEN, HET 

VERTELLEN, HET ZINGEN, DE INLEIDING EN DE 
BIJBELSTUDIE PROBEER JE ALS LEIDINGGEVENDE 

HET WOORD VAN GOD AAN HET HART VAN 
HET KIND EN DE JONGERE TE LEGGEN. IN DE 
VERWACHTING EN MET HET GEBED DAT DE 

HEILIGE GEEST HARTEN VERLICHT EN LEVENS 
VERANDERT. TOT LOF VAN GOD ZELF.’

Liefde & trouwhuwelijksconferentie

NIEUW PROGRAMMA

D.V. 02/11/2019KATWIJK ZH
HHG KATWIJK AAN ZEE, PIET HEINLAAN 909.30-19.00 UUR (INLOOP VANAF 09.00 UUR)€ 60,- PER STEL

INFO EN AANMELDEN: WWW.HHJO.NL/HUWELIJKSCONFERENTIE

16+

D.V. 30/11/2019
HOEVELAKEN

Op reis!
Jongerendag 16+

SPREKER: DS. R. VAN DE KAMP

EXPO HOEVELAKEN / KONINGINNEWEG 1

INLOOP: 14.15 UUR

TIJD: 14.45 - 20.45 UUR

AANMELDEN: WWW.HHJO.NL

Liefde & trouw
NIEUW PROGRAMMANIEUW PROGRAMMANIEUW PROGRAMMA

HHG KATWIJK AAN ZEE, PIET HEINLAAN 9

HHG KATWIJK AAN ZEE, PIET HEINLAAN 909.30-19.00 UUR (INLOOP VANAF 09.00 UUR)

WWW.HHJO.NL/HUWELIJKSCONFERENTIE

    Job
Lijdend geloven in 

de soevereine God

Bijbelstudie
conferentie

JOB, DE OPRECHTE BEPROEFD (DS. W.M. MULDER)
JOB, DE ELLENDIGE VERLATEN (DS. B. REINDERS)DOOR DE HEERE TER VERANTWOORDING GEROEPEN (DS. A. KOS)DOOR DE HEERE GEZEGEND (DIENSTDOENDE PREDIKANT)

D.V. 15-18 NOVEMBER 2019ELLEMEET
RECREATIEPARK KLAVERWEIDE
INLOOP: VANAF 18:30 UUR

AANMELDEN: WWW.HHJO.NL

18+

AGENDA
25-26 OKTOBER 2019

BOOST 15+
WOUDENBERG

2 NOVEMBER 2019
HUWELIJKSCONFERENTIE

KATWIJK
15-18 NOVEMBER 2019

CONFERENTIE 18+
ELLEMEET

30 NOVEMBER 2019
JONGERENDAG 16+

HOEVELAKEN
13-16 MAART 2020

CONFERENTIE 23+
BENNEKOM

20-23 MAART 2020
CONFERENTIE 18+

OLDEBROEK
28 MAART 2020

KINDERAPPÈL
PUTTEN, GENEMUIDEN 

EN SOMMELSDIJK
4 APRIL 2020
KINDERAPPÈL

KESTEREN EN LUNTEREN
21 MAART 2020

JONGERENDAG 16-
ROTTERDAM

30 APRIL – 2 MEI 2020
VADER-ZOONSURVIVAL

ARDENNEN 
29-30 APRIL

MOEDER-DOCHTERDAGEN
WOUDENBERG
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School en kerk bij jou
Fijn is dat, meedoen in de kerk. En dan bedoel ik 
bijvoorbeeld dat je mee kunt zingen met de psalmen. 
Je leert ze op school en thuis. Soms zing je in de kerk de 
psalm die jij nét die week moest leren op school.

Andere taal…
Misschien ben je op vakantie 
geweest naar buitenland 
afgelopen zomervakantie. Heb 
je gekeken in een kerk? Of ben je 
op zondag naar een kerkdienst 
geweest? Misschien was de 
taal anders dan je zelf gewend 
bent. Apart hè, je zag en hoorde 
zoveel, maar je verstond het 
niet. 

School en kerk in Malawi
In Malawi wordt in het Chichewa en Engels gesproken. 
 Jij en ik verstaan hun taal niet. Maar de Malawiaanse 
kinderen vinden dat heel gewoon! Veel van die kinderen 
kennen de Heere Jezus niet. Ze leren niet lezen en 
schrijven, want ze kunnen niet naar school. Vaak is er 
geen geld voor, en zijn er geen predikanten die hen op 
Jezus wijzen. Erg hè?

Gelukkig mag dominee Van der Bas samen met meneer 
Ju mannen uit Malawi opleiden tot predikanten! Zo 
kunnen ze het evangelie verder vertellen. 
Mevrouw Ju geeft les aan kleine kinderen op school. 

Kijk maar eens naar de foto. Net als jij 
kunnen deze kinderen de psalm die ze 
geleerd hebben, meezingen in de kerk. 
Wat is de Heere goed!

Op school énOp school énOp school én
in de kerkin de kerkin de kerk

Op school én
in de kerk

Op school énOp school énOp school én
in de kerk

Op school én
in de kerk

Op school én
in de kerk

Op school énOp school énOp school én
in de kerk

Op school énThema

Doe opdracht
Deze psalm kennen jullie goed! 
Probeer het maar eens te lezen. 
Welk woord herken je?

Psalm 136: 1 in het Chichewa
Yamikani Yehova pakuti ndi wabwino
pakuti chifundo chache ndi nchosata.

Psalm 136: 1 in het Nederlands
Looft den HEER’, want Hij is goed,
Looft Hem met een blij gemoed.
Want Zijn gunst alom verspreid
Zal bestaan in eeuwigheid.

Le� erlijk: Looft de HEERE want Hij is goed
 Want Zijn barmhartigheid is zonder einde.
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Een dagboek, handig!
Door: Hanneke de Kat

Een dagboek, weet je wat dat is? Nu denk 
je misschien: dat is toch iets waar je 

Een dagboek, weet je wat dat is? Nu denk 
je misschien: dat is toch iets waar je 

Een dagboek, weet je wat dat is? Nu denk in kunt schrijven wat je elke dag mee-

je misschien: dat is toch iets waar je 
in kunt schrijven wat je elke dag mee-

je misschien: dat is toch iets waar je maakt? Klopt, dat is ook een dagboek. 

in kunt schrijven wat je elke dag mee-
maakt? Klopt, dat is ook een dagboek. 

in kunt schrijven wat je elke dag mee-Maar zo’n dagboek bedoel ik niet. 

maakt? Klopt, dat is ook een dagboek. 
Maar zo’n dagboek bedoel ik niet. 

maakt? Klopt, dat is ook een dagboek. 
Een dagboek is een boekje dat je elke 
dag kunt gebruiken bij het Bijbellezen. 

Een dagboek is een boekje dat je elke 
dag kunt gebruiken bij het Bijbellezen. 

Een dagboek is een boekje dat je elke Lees jij elke dag uit de Bijbel? Dat vind 

dag kunt gebruiken bij het Bijbellezen. 
Lees jij elke dag uit de Bijbel? Dat vind 

dag kunt gebruiken bij het Bijbellezen. je misschien best wel eens moeilijk. Dan 

Lees jij elke dag uit de Bijbel? Dat vind 
je misschien best wel eens moeilijk. Dan 

Lees jij elke dag uit de Bijbel? Dat vind vraag je je af: waar gaat het eigenlijk 

je misschien best wel eens moeilijk. Dan 
vraag je je af: waar gaat het eigenlijk 

je misschien best wel eens moeilijk. Dan over?  In de Bijbel leer je meer over wie 

vraag je je af: waar gaat het eigenlijk 
over?  In de Bijbel leer je meer over wie 

vraag je je af: waar gaat het eigenlijk God is en over wat de Heere Jezus heeft 

over?  In de Bijbel leer je meer over wie 
God is en over wat de Heere Jezus heeft 

over?  In de Bijbel leer je meer over wie gedaan. Het is daarom belangrijk om 

God is en over wat de Heere Jezus heeft 
gedaan. Het is daarom belangrijk om 

God is en over wat de Heere Jezus heeft uit de Bijbel te lezen. Om je daarbij te 

gedaan. Het is daarom belangrijk om 
uit de Bijbel te lezen. Om je daarbij te 

gedaan. Het is daarom belangrijk om helpen kun je een dagboek gebruiken. 

uit de Bijbel te lezen. Om je daarbij te 
helpen kun je een dagboek gebruiken. 

uit de Bijbel te lezen. Om je daarbij te Daarin staat bij elke dag opgeschreven 

helpen kun je een dagboek gebruiken. 
Daarin staat bij elke dag opgeschreven 

helpen kun je een dagboek gebruiken. welk stukje uit de Bijbel die dag aan de 

Daarin staat bij elke dag opgeschreven 
welk stukje uit de Bijbel die dag aan de 

Daarin staat bij elke dag opgeschreven beurt is. Daarna lees je dan het stukje in 

welk stukje uit de Bijbel die dag aan de 
beurt is. Daarna lees je dan het stukje in 

welk stukje uit de Bijbel die dag aan de het dagboek. Daarin wordt uitgelegd wat 

beurt is. Daarna lees je dan het stukje in 
het dagboek. Daarin wordt uitgelegd wat 
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je daarvoor in de Bijbel hebt gelezen. 

het dagboek. Daarin wordt uitgelegd wat Zo leer je nog meer over wie de Heere 

je daarvoor in de Bijbel hebt gelezen. 
Zo leer je nog meer over wie de Heere 

je daarvoor in de Bijbel hebt gelezen. ook voor jou wil zijn!

Zo leer je nog meer over wie de Heere 
ook voor jou wil zijn!

Zo leer je nog meer over wie de Heere 
Heb jij al een dagboek?
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Het is niet altijd eenvoudig om de Bijbel te begrijpen. Daardoor is het 
soms moeilijk om elke dag weer voor jezelf een stukje uit de Bijbel 
te lezen en te bestuderen. Wat fi jn dat er verschillende hulpmiddelen 

zijn die je kunnen helpen. Het dagelijks gebruik van een dagboek is daar 
een voorbeeld van.

Judith van de Streek zit in klas 2 van het Voortgezet Onderwijs. Zij 
gebruikt het dagboek Leef! van de HHJO als hulpmiddel bij het lezen 
van de Bijbel. Hierin wordt de Heidelberse Catechismus uitgelegd aan 
de hand van een bijbelgedeelte.

’s Avonds voordat ze naar bed gaat, pakt ze eerst haar Bijbel 
en dagboek. Ze leest het stukje uit de Bijbel wat die dag aan de 

beurt is. Daarna leest ze het dagboekstukje wat gaat over het 
bijbelgedeelte. Aan het eind van het stukje staat een vraag, een 

stelling of een opdracht. Daar denkt ze voor zichzelf over na. 

Iedere maand komen er twee onderwerpen aan de orde. 
Het is fi jn om op die manier meer te leren over wat het 
Heilig Avondmaal betekent. Ook worden de Tien Geboden 
op een praktische manier uitgelegd, zodat je weet wat die 
jou te zeggen hebben.

Judith vindt de stukjes over de Heilige Geest het meest 
aansprekend. In de preek wordt de Heilige Geest vaak 
genoemd. Er wordt dan niet altijd uitgelegd wat er 
bedoeld wordt. Als je er ook zelf over gelezen hebt, 
wordt het duidelijker. Als er thuis of op school een stukje 
gelezen wordt dat in het dagboek aan de orde geweest 
is, denkt ze er regelmatig aan terug.  

Judith heeft nog wel een tip: ‘Ik zou het fi jn vinden als 
de catechismusvragen en antwoorden er in eenvoudige 
taal in gezet worden’.
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de catechismusvragen en antwoorden er in eenvoudige 
taal in gezet worden’.

te lezen en te bestuderen. Wat fi jn dat er verschillende hulpmiddelen 
zijn die je kunnen helpen. Het dagelijks gebruik van een dagboek is daar 

een voorbeeld van.

Judith van de Streek zit in klas 2 van het Voortgezet Onderwijs. Zij 
gebruikt het dagboek Leef! van de HHJO als hulpmiddel bij het lezen 
van de Bijbel. Hierin wordt de Heidelberse Catechismus uitgelegd aan 
de hand van een bijbelgedeelte.

’s Avonds voordat ze naar bed gaat, pakt ze eerst haar Bijbel 
en dagboek. Ze leest het stukje uit de Bijbel wat die dag aan de 

beurt is. Daarna leest ze het dagboekstukje wat gaat over het 
bijbelgedeelte. Aan het eind van het stukje staat een vraag, een 

stelling of een opdracht. Daar denkt ze voor zichzelf over na. 

Iedere maand komen er twee onderwerpen aan de orde. 
Het is fi jn om op die manier meer te leren over wat het 
Heilig Avondmaal betekent. Ook worden de Tien Geboden 
op een praktische manier uitgelegd, zodat je weet wat die 
jou te zeggen hebben.

Judith vindt de stukjes over de Heilige Geest het meest 
aansprekend. In de preek wordt de Heilige Geest vaak 
genoemd. Er wordt dan niet altijd uitgelegd wat er 
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taal in gezet worden’.

Ik lees dit 
dagboek!

Het beste Boek wat je kunt lezen is Gods Woord. Het is belangrijk 

om daar naar te leren luisteren. Daar moet je in blijven lezen. 

Het is de goudmijn waaruit we praktische en geestelijke levenslessen kunnen leren. 

Het is hèt middel waardoor de Heilige Geest werkt.

Door: 
Beance 
Kloosterman
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Bidt
De Bijbel is het Woord van God Zelf. ‘Al de Schrift is van God ingegeven.’ (2 Tim. 
3:16). Daarom, verwacht het licht over dat Woord van Hemzelf. Vraag de Heere 
of Hij tot je wil spreken door Zijn Woord. De Bijbel kan soms best moeilijk zijn. 
Daarom hebben we Gods hulp nodig om te begrijpen wat we lezen. Loop niet 
direct weg als je uit je Bijbel hebt gelezen. Overdenk (bemediteer) wat je gelezen 
hebt. God wil antwoord geven op jouw vragen door middel van Zijn Woord. Dan 
moeten we wel tijd nemen om te luisteren.

Lees op volgorde
Als je willekeurig uit de Bijbel leest, bestaat het gevaar dat je alleen datgene kiest 
wat voor jou aansprekend is en wat makkelijk leest. Daarom is het goed om de 
Bijbel van begin tot eind te lezen. Daardoor lees je alles wat de Heere belangrijk 
voor ons vindt. Je ziet de lijnen door de verschillende Bijbelboeken lopen en 
ontdekt zo ook de onderlinge samenhang. Lees bijvoorbeeld de nauwkeurige 
beschrijving van de offerdienst in het boek Leviticus en vervolgens de brief 
van Paulus aan de Hebreeën. Je ontdekt zo prachtige en heldere lijnen van de 
schaduwdienst in het Oude Testament tot de volle openbaring van het Evangelie 
in het Nieuwe Testament. De offers in het Oude Testament als een heenwijzing 
naar het eenmalige en volkomen offer van Jezus Christus in het Nieuwe Testament.

Stel vragen
Door vragen te stellen, graaf je dieper in de tekst en ga je er meer van begrijpen. 
Drie basale vragen kunnen je hierbij helpen: 
1. Wat staat er? 
2. Wat betekende het Bijbelgedeelte voor de lezer toen? 
3. Welke toepassing kun je maken naar het persoonlijke leven?

Wil je een dagelijks hulpmiddel bij het lezen van je Bijbel? Bestel dan de 
boekenlegger van de HHJO met daarop deze drie basale vragen. Je vindt hem op 
www.hhjo.nl/boekenlegger. 

Zegen toegebeden!

Bidt

Lees op volgorde

Stel vragen

Zegen toegebeden!

Door: Henco van Ee

Tips voor
het lezen
van je Bijbel

Heb jij dat 
ook weleens? 
Dat je naar 

de kaft van je 
Bijbel zit te 
staren en je 
afvraagt wat 

je zult lezen? 
Een paar prak-

tische tips: 

16+
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Door: Jacoline de Vree-Roon

Al lezend in de tweede brief die Paulus 
schrijft aan Timotheüs zie ik het beeld 
voor me. De kleine Timotheüs op schoot 
bij zijn moeder Eunice. 
In alle eenvoud vertelt ze haar zoontje 
over dat wat er staat in de heilige 
Schri�ten. Ook van grootmoeder Loïs 
hoort Timotheüs over de grote werken 
van God. Het werpt zijn vruchten af 
in het hart van de kleine jongen. De 
Heere zegent dit Bijbelonderwijs. 
Ongetwijfeld vertelde Timotheüs hierover 
aan Paulus. De apostel brengt deze 
huisgodsdienstmomenten in herinnering 
bij zijn geestelijke zoon: ‘Maar blij�t gij 
in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan u 
verzekering gedaan is, wetende van wien 

gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds 
af de heilige Schri�ten geweten hebt, die 
u wijs kunnen maken tot zaligheid, door 
het geloof hetwelk in Christus Jezus is’ 
(2 Timotheüs 3:14-15).

Moeder Eunice en grootmoeder Loïs 
dompelden Timotheüs onder in Gods 
Woord. Als ouders staan we voor 
dezelfde opdracht. Dit kan niet zonder 
uitleg. Petrus schrij�t dat er in de Bijbel 
‘dingen’ staan die ‘zwaar zijn om te 
verstaan’ (2 Petrus 3:16). In onze tijd 
zijn hulpmiddelen beschikbaar, die er 
in Timotheüs’ kindertijd niet waren. 
Om daarmee Gods Woord dichtbij het 
kinderhart te brengen.

Ouders

Van
kinds

af
aan

Samen rondom
een open Bijbel
Laat de kinderbijbel niet de plaats innemen van de Bijbel. Het is van belang dat kinderen van jongs af aan gewend raken aan ‘Bijbeltaal’. Een aantal tips bij het Bijbellezen:• Laat kinderen aan tafel meelezen in hun eigen Bijbel.

• Betrek kinderen bij het Bijbellezen:- Stel vooraf een luistervraag en kom na het lezen op deze vraag terug.- Laat kinderen zelf een vers lezen en vraag hen in eigen woorden te vertellen wat er in het vers staat.- Ga in gesprek over het gelezen Bijbelgedeelte: ‘Wat wil de Heere ons zeggen?’

Tips voor 

kinderbijbels

Door middel van eenvoudig taalgebruik en 

illustraties wordt de Bijbelse boodschap 

verhaald in kinderbijbels. Houd bij het 

kiezen van een kinderbijbel rekening met het 

volgende:

• Bijbelgetrouwheid: hoe wordt de lijn van 

de Bijbel nagevolgd?

• Zonde en genade: hoe wordt er gesproken 

over de zonde en welke plaats heeft 

genade?

• Illustraties: welk beeld wordt er gegeven 

door middel van de afbeeldingen?

• Toepassing: hoe wordt de Bijbelse 

boodschap toegepast op het kind?

Wilt u thuis de inhoud van kinderbijbels inzien 

voordat u er één aanschaft?

Ga naar www.kinderbijbels.nl, zoek de 

kinderbijbel op die u wilt inzien, 

lees de informatie door en klik 

onder de afbeelding van de 

cover op ‘voorbeeld’. 

zeggen?’

, zoek de 
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Zomaar een ervaring vanuit 

het clubwerk:

Hoe komt het dat God de Ninevieten spaart? 

Direct gaan enkele vingers de lucht in: ‘Ze 

bidden en vasten.’ 

Kijk eens in de Bijbel, waar staat het?

Of beter: wát staat er? 

Een paar kinderen hebben het al snel 

gevonden. Vers 10: ‘En God zag hun werken, 

dat zij zich bekeerden van hun boze weg’. 

Eerder gaat het ook al over de boze weg. 

Wat wordt er nog meer over gezegd? 

Een jongen van 10: ‘vers 8, ze waren een beetje 

gewelddadig.’

Terug naar de eerste vraag:

Wanneer spaart God de Ninevieten?

Opnieuw wordt vers 10 besproken. 

Niet als ze bidden en vasten, maar God ziet 

dat ze stoppen met hun boze werken en met 

hun geweld. God ziet hoe de mensen leven 

en hoe daar verandering in komt. Hij ziet ook 

jouw leven. 

Wat leer jij hier van God? 

Wat leer jij hier over en voor jezelf?

Thema ontdekken door vergelijking.
Kies een stuk of vier Bijbelteksten uit die compleet verschillend zijn, maar over hetzelfde thema gaan. Bijvoorbeeld bij je inleiding over ‘Lijden omdat je gelooft’. Schrijf de vier Bijbelteksten op het bord en geef opdracht om er één of twee op te zoeken. Noem het thema nog niet. Daarna laat je ze alle vier lezen. Luister naar elkaars teksten. Wat zijn overeenkomsten? Waar gaan ze over? Het zijn verschillende contexten, maar toch horen ze bij elkaar, waarom? 

Wat wordt er nog meer over gezegd? 

Een jongen van 10: ‘vers 8, ze waren een beetje 

Wanneer spaart God de Ninevieten?

Niet als ze bidden en vasten, maar God ziet 

dat ze stoppen met hun boze werken en met 

hun geweld. God ziet hoe de mensen leven 

Een jongen van 10: ‘vers 8, ze waren een beetje 
Een jongen van 10: ‘vers 8, ze waren een beetje 
Een jongen van 10: ‘vers 8, ze waren een beetje 
Een jongen van 10: ‘vers 8, ze waren een beetje 
Een jongen van 10: ‘vers 8, ze waren een beetje 
Een jongen van 10: ‘vers 8, ze waren een beetje 

‘Zoek maar op in je Bijbel…’
Bijbellezen op club en JV

Door 
Marleen Vos-van Aalst

Kerkelijk jeugdwerk scharniert rondom een open 
Bijbel. Door het lezen, het vertellen, het zingen, 
de inleiding en de Bijbelstudie probeer je als 
leidinggevende het Woord van God aan het hart van 
het kind en de jongere te leggen. In de verwachti ng 
en met het gebed dat de Heilige Geest harten verlicht 
en levens verandert. Tot lof van God Zelf.

Bijbellezen en Bijbelstudie zijn belangrijk en hard 
nodig. Het zelfstandig Bijbellezen onder jongeren 
neemt af. Bij veel jongeren blijft  de Bijbel zelfs dicht, 
het heeft  voor hen geen betekenis meer.
Neem als leidinggevende de jongeren aan de hand 
door samen in de Bijbel te lezen. Het is een essenti eel 
deel van je avond, ook al is het maar een klein deel 
van de ti jd. Bijbellezen is God Zelf ontmoeten. Zien 
wat Hij doet en horen wat Hij zegt. God heeft  een 
boodschap voor je, ook door de geschiedenissen van 
lang geleden. Het vraagt soms wel wat inspanning 
om deze te ontdekken.

Er zijn diverse manieren om samen Bijbellezen vorm 
te geven. Daarom hier een paar handreikingen.
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Groepswerk.
Een verwerkingsvorm om diverse 

thema’s binnen een brief of 

Bijbelboek uit te werken, zoals 

Prediker of de brief van Jakobus.

Begin als groep plenair. Daarna in 

groepjes uiteen met elk een ander 

gedeelte. Iedere groep bestudeert 

een aantal verzen. Geef hen 

bespreekvragen mee: Waar gaat 

het over? / welke waarschuwing 

klinkt er? / welk advies krijg je? / 

hoe doe je dat in de praktijk? / in 

welk beeld kun je dit weergeven? / 

enz. Daarna presenteert elke groep 

dit kort voor de groep.

welk beeld kun je dit weergeven? / 

enz. Daarna presenteert elke groep 
enz. Daarna presenteert elke groep 
enz. Daarna presenteert elke groep 
enz. Daarna presenteert elke groep welk beeld kun je dit weergeven? / 
welk beeld kun je dit weergeven? / 

enz. Daarna presenteert elke groep 
enz. Daarna presenteert elke groep welk beeld kun je dit weergeven? / 

enz. Daarna presenteert elke groep 
enz. Daarna presenteert elke groep 

Lezen in gedeelten.
Soms is een heel hoofdstuk te lang of te moeilijk om helemaal met kinderen te lezen. Kies dan enkele verzen uit die je laat lezen. Tussendoor ga 

je mondeling door het niet-gelezen gedeelte heen. Als je daarbij nauw aansluit bij de Bijbeltaal, kunnen sommige kinderen het ook volgen in de Bijbel. Daarna geef je weer een beurt om enkele verzen te lezen. Afwisseling kan 
helpen om betrokkenheid te vergroten en verbanden of overeenkomsten in 
verzen te zien. 

Volgorde bepalen.
Voorbeeld uit de Dankdagkalender van 2019:
Er zijn hoofdstukken waar heel veel gebeurt, zoals in Leviticus 
16, de viering van Jom Kippoer. Wat gebeurt er eerst en 
wat daarna?
Schrijf woorden op een blad en knip ze los. Of schrijf ze op 
een bord. Bij een ander hoofdstuk is het wellicht mogelijk om 
met plaatjes te werken. Leg tijdens het lezen de woorden in 
een goede volgorde. Het vergroot de betrokkenheid tijdens het 
lezen. Tegelijk heeft het structuur / inzicht in wat ze lezen.

Andere ideeën:

• Voor het lezen al een 

leesvraag meegeven.

• Lezen en bespreken afwisselen.

• Tekst uittypen en zinstructuur 

zichtbaar maken.

• Tekst op A4 om iets te kunnen 

laten onderstrepen.

• Gerichte vragen; antwoorden uit de 

tekst laten halen.

• Een kleiner gedeelte lezen, waar je 

dieper op in gaat.

• Per vers afwisselen of je het zelf leest 

of een jongere.

een goede volgorde. Het vergroot de betrokkenheid tijdens het 
lezen. Tegelijk heeft het structuur / inzicht in wat ze lezen.

Een ander gedeelte.Vanuit de jongensclub in Lunteren:
De jongens lezen om de beurt een 
vers. Soms in willekeurige volgorde, 
zodat ze actief mee moeten blijven 
lezen. We lezen bewust niet het gedeelte van de Bijbelse vertelling, 

maar een gedeelte dat er bij past, 
zoals ook in het leidingdeel staat. 
Zo blijft het afwisselend, verrassend 
en spannend. Om de jongens meer eigen te maken met het Bijbelgedeelte geven we vragen die ze zelf in het 

Bijbelgedeelte moeten opzoeken. 

Leidinggevenden

‘Zoek maar op in je Bijbel…’
Woord en beeld.

Vanuit de tienerclub in Papendrecht:

Na het lezen over een plaats, laten 

zien hoe deze er nu uitziet. Of 

beelden van de schepping tonen na 

het lezen uit Genesis 1. Wij lieten 

bijvoorbeeld de onmetelijkheid van 

het heelal ervaren. De grootste ster 

is zo groot dat het honderden jaren 

duurt voordat je 1x rond bent met 

een vliegtuig! Zo gaat het voor tieners 

meer leven en krijgt het vers over 

de schepping van de sterren meer 

diepte. Vanuit het bespreken van de 

tekst en het beeld gaat het lezen uit 

de Bijbel soms vloeiend over naar de 

start van de inleiding
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Het eeuwigblijvende Woord

De Bijbel, het Woord van God, is eeuwigblijvend! 
Het Woord van God is dus niet aan een tijd gebonden; het 
is ook niet aan een plaats gebonden. Het is het middel dat 
de Heere wil gebruiken om zondige mensen tot bekering 
te brengen. Onze doelstelling is het verspreiden van 
Bijbels in nauwgezette vertalingen over de gehele wereld. 
Al voor € 2,50 per jaar kunt u ons werk steunen. 
U ontvangt dan vier maal per jaar het mooie, informatieve 
blad StandVastig, met daarin ook een speciale rubriek 
voor de kinderen. 

Steunt u ons werk ook?
U kunt u opgeven als donateur via de homepage van ons 
website door een briefje of telefoontje naar ons, of door 
een e-mail aan: jhaalboom@gbs.nl. Elke nieuwe donateur 
ontvangt naar keuze een set met kaarten van historische 
kerkgebouwen of een afzonderlijke uitgave van het 
Johannesevangelie in de Statenvertaling (voor eigen 
gebruik of voor verspreiding).

Nijverheidstraat 21 
Postbus 168 - 4140 AD Leerdam  
T (0345) 61 01 55
E info@gbs.nl

www.gbs.nl

Voor meer informatie 
kijk op 

www.timotheos.nl/
sponsorprogramma.

Een noodkreet uit Malawi: ‘Geeft u ons toekomst?!’

Wezenzorg           –           Voeding/gezondheid           –           Onderwijs          –          Evangelisatie 

Liever een gift overmaken? Dat kan via 
www.timotheos.nl/doneer of op 
NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. Stichting Timotheos.

Adopteer
een scholier.

Adopteer
een weeskind.

Makelaardij - Vastgoedbeheer - Vastgoedmanagement
Langeweg 19b | 3245 KE Sommelsdijk | 06 12 32 59 20 / (0187) - 84 92 28 

www.LiVastGO.nl
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Ambtsdragers

Door: ds. P. de Vries 

Hoe verdedigen we het gezag van de Schrift
richting catechisanten?

Met leestips voor ambtsdragers en catecheten.  

De Bijbel is het onfeilbare Woord van God. Hoe komen we ertoe dat te aanvaarden? Op welke wijze moeten 

we anderen het gezag van de Schrift betuigen? De Bijbel is het Woord van God. Ik geef het Bijbelse kader 

waarbinnen deze vragen behandeld moeten worden.  

Dezelfde God Die de weg van verzoening en verlossing door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, in de Bijbel 

aan ons heeft geopenbaard, is ons aller Schepper. Hij heeft ons naar Zijn beeld geschapen. We waren be-

doeld om Hem eeuwig te loven en te prijzen. De mens aanschouwde de grootheid en heerlijkheid van Zijn 

Maker in de werken van Diens handen. In het paradijs hebben Adam en Eva de lof van God bezongen. Zij 

kenden hun Schepper en hadden Hem lief. Wij hebben ons in Adam van God afgekeerd. Sinds de zondeval 

leeft de mens van nature in opstand tegen God. Dat uit zich in zijn verstand, wil en gevoelens. Het blijkt uit 

onze gedachten, woorden en daden. 
Wij staan niet neutraal tegenover Hem. Dat moeten we nooit vergeten als het gezag van de Schrift ter sprake 

komt. Het gezag van de Schrift kan nimmer losgemaakt worden van het gezag dat God Zelf heeft. Terecht 

heeft H. Bavinck er dan ook op gewezen in zijn Gereformeerde Dogmatiek dat het aanvaarden van het 

gezag van de Schrift allereerst een religieuze en ethische zaak is. Een gevallen Adamskind wil uiteindelijk 

van nature niet weten dat God Koning over hem is. Van daaruit is ook het verzet tegen de Schrift dat zich in 

allerlei vormen openbaart, te verklaren.
Reeds vóór de zondeval waren Adam en Eva aangewezen op de woordopenbaring van God. Ik denk dan aan 

het proefgebod. Adam en Eva moesten de werkelijkheid om zich heen verstaan in het licht van deze woordo-

penbaring. Wanneer de duivel door middel van de slang Eva verzoekt, zet hij eerst een vraagteken achter 

de waarheid van Gods woorden. Vervolgens ontkent hij dat God de waarheid gesproken heeft. Hij verklaart 

God voor een leugenaar. Toen Eva de mogelijkheid openliet dat de duivel wel eens gelijk kon hebben, stelde 

zij zich al aan zijn kant. God is de Waarheid en spreekt de waarheid. Het is per defi nitie onmogelijk dat Zijn 

woorden onwaarachtig zijn. De mens was niet geroepen de waarheid van Gods openbaring te toetsen. Hij 

had daarvoor te buigen.
Wanneer de mens Gods openbaring wenst te toetsen, werpt hij zichzelf op als rechter over Gods openbaring 

en dus over God Zelf. God behoeft echter niet aan ons verantwoording af te leggen, maar wij aan Hem. Dat 

geldt ook voor Gods openbaring in Zijn Woord. Wij moeten niet Gods openbaring aan onze inzichten toet-

sen, maar onze inzichten aan Gods openbaring. Echt buigen voor Gods openbaring is altijd verbonden met 

het feit dat het Woord van God je veroordeelde,  maar ook dat je door het Woord mag weten dat er vergeving 

is ook voor jouw zonden. Je hoort in de Bijbel de stem van de levende God Die  verloren zondaren zoekt en 

die boodschap wil je met anderen delen.

Leestips
• D. van Meeuwen en W.J. Potter (red.), Spanning. Bijbel en actualiteit binnen het reformato-

risch onderwijs  (De Banier: Apeldoorn, 2017) (978940290025)

• Prof. dr. Marc J. de Vries God vinden. In gesprek met zoekers, Artios reeks(Heerenveen: Groen, 

2011) (ISBN 9789088970290)
• Reformatie toen en nu - deel 1
• Prof. dr. W. van Vlastuin e.a. Reformatie toen en nu.. Deel 1. Over rechtvaardiging, Schrift-

gezag en vreemdelingschap (Apeldoorn: Labarum Academic, 2018) (ISBN 9789087180843

•   Dr. P. de Vries, Het onfeilbare Woord, heruitgave onder verantwoordelijkheid van het Hersteld 

Hervormd Seminarie, 2018
• Dr. P. de Vries, Alvin Plantinga. Zijn betekenis voor de christelijke apologetiek - heruitgave 

onder verantwoordelijkheid van het Hersteld Hervormd Seminarie, 2018

• De laatste twee uitgaven zijn via boekwinkeltjes te verkrijgen.
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Hoe zien jullie de relatie 
tussen de Bijbelse opvoe-
ding thuis en op school? 
Leen Ruijgrok: ‘Ouders zijn op grond 
van het feit dat God hen kinderen 
schonk en krachtens de belofte die 
ze bij de doop meegaven, als eersten 
verantwoordelijk voor de opvoeding van 
hun kinderen. Een deel van die op-
voeding dragen zij aan de school over. 
Daarom is het belangrijk dat er tussen 
thuis en school overeenstemming be-
staat over het doel van de opvoeding.’

Jan Kuijers: ‘De Bijbelse opvoeding is 
in de eerste plaats een verantwoorde-
lijkheid van de opvoeders thuis. De 
basis van de geloofsopvoeding wordt, 
als het goed is, dan ook al op zeer jon-
ge leeftijd gelegd. Dat zit al in kleine 
dingen als het samen bidden voor het 
eten, ook al is het kind nog te jong om 

zelf een gebedje na te zeggen. Op jonge 
leeftijd voorlezen uit de (kinder)bijbel. 
Als kinderen dit jong leren, zullen ze 
een eenheid tussen thuis en school 
gaan ervaren zodra ze naar school gaan. 
Een kind moet leren en ervaren dat het 
leven doortrokken moet zijn van een 
Bijbelse houding waarbij we de op-
dracht hebben om God en onze naaste 
lief te hebben.’

Welke functie dient een 
School met de Bijbel in de 
gemeenschap te vervullen? 
Jan Kuijers: ‘Groen van Prinsterer had 
in de negentiende eeuw eigenlijk een 
openbare school met de Bijbel voor 
ogen. Dat betekent dat iedereen op 
die school welkom was omdat hij het 
belang ervan inzag dat alle kinderen 
in een dorp of stad in aanraking en 
onder beslag moeten komen van Gods 

Woord. Daarom geen selectie van kin-
deren bij de poort op basis van kerke-
lijke denominatie, kleur, rang of stand. 
Heel het volk onder het Woord en alle 
kinderen onder de invloed van het Bij-
bels onderwijs! Met die gedachte zijn 
veel scholen met de Bijbel ontstaan. 
Later trad er verwatering van veel 
scholen met de Bijbel op, waardoor 
men het belang van de oprichting van 
reformatorisch onderwijs inzag. Het 
blijkt echter mogelijk om een open 
toelatingsbeleid te voeren en toch re-
formatorisch onderwijs te geven.’

Leen Ruijgrok: ‘De school kan een 
opvoedende en samenbindende func-
tie vervullen binnen bijvoorbeeld een 
dorpsgemeenschap. Kinderen met 
verschillende achtergronden komen 
daar samen. Kerkelijke en sociale ach-
tergronden kunnen verschillen. Door 

Bijbels onderwijs 
verbindt ouders en school

‘Het is belangrijk dat er tussen thuis en school 
overeenstemming bestaat over het doel van 
de opvoeding’, meent onderwijsadviseur Leen 
Ruijgrok. Evenals schooldirecteur Jan Kuijers 
gaf hij jarenlang leiding binnen het basisonder-
wijs. Zij delen een voorkeur voor onderwijs vanuit 
een ‘School met de Bijbel’. Jan Kuijers: ‘Heel het 
volk onder het Woord en alle kinderen onder de 
invloed van het Bijbels onderwijs. Met die gedach-
te zijn veel scholen met de Bijbel ontstaan.’

Jan Kuijers geeft sinds 1999 leiding aan de 
Koning Willem-Alexanderschool te Staphorst. 
Daarnaast dient hij in tal van (toezichthoudende) 
bestuursfuncties in onderwijs en samenleving. 
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haar onderwijs en activiteiten draagt 
de school bij aan de vorming en sociale 
samen-binding van de omgeving. Mijn 
voorkeur gaat uit naar een School met 
de Bijbel, als een christelijke school 
echter erg verwaterd is, kan ik me 
voorstellen dat er een reformatorische 
school ontstaat.’

Hoe gaan Hervormden 
als opvoeders binnen een 
gemeenschap om met 
verschillen?
Jan Kuijers: ‘Doorgaans geven Her-
vormden meer ruimte voor onderlinge 
verschillen. Dat wil niet zeggen dat 
alle verschillen goedgekeurd of over-
genomen worden. Er moet meer een 
persoonlijke keus gemaakt worden 
waar iemand voor staat. Natuurlijk 
schuilt er ook een gevaar in een grotere 
tolerantie, namelijk het meeglijden. 
Weg van de gereformeerde belijdenis. 
Daar moet ook binnen de scholen met 
de Bijbel aandacht en oplettendheid 
voor zijn.’

Leen Ruijgrok: ‘Het is allereerst goed 
om te beseffen dat we met elkaar leven 
in een gebroken werkelijkheid. Wil je 

met elkaar een gemeenschap kunnen 
vormen en daarin met elkaar samen 
kunnen leven dan is het belangrijk dat 
we het over de wezenlijke zaken met 
elkaar eens zijn en daarin eensgezind in 
zijn. Ik heb het dan over de zaken van 
Schrift en belijdenis. Dat is onopgeef-
baar. Daar staan we voor. Vervolgens is 
het goed om deze te onderscheiden van 
de zaken die van middelmatig belang 
zijn. Daar kun je met elkaar van me-
ning over verschillen en dat mag ook. 
Op die punten moeten we elkaar leren 
verdragen. Van Augustinus heb ik ge-
leerd dat bij verschillen die er kunnen 
zijn, het gevaar van hoogmoed snel op 
de loer ligt. We leggen de ander langs 
de meetlat van onze eigen normen en 
als de ander daar niet helemaal aan 
voldoet, veroordelen we hem of haar. 
Het vraagt van ons dat we de ander 
uitnemender leren achten dan onszelf 
(Filip 2: 3). Daarbij zijn persoonlijke 
belangen ondergeschikt aan de ge-
meenschappelijke belangen. Als we 
onszelf een beetje kennen, hebben we 
genoeg aan onszelf en zijn we niet zo 
druk met die ander. We dienen wel te 
beseffen dat echte eenheid alleen in 
Christus te vinden is.’

Goede ervaringen op dit 
punt? 
Jan Kuijers: ‘Het is elke keer weer bij-
zonder om te ervaren dat we samen 
met de ouders uiteindelijk hetzelfde 
voor ogen hebben voor ‘onze’ kinderen, 
namelijk hun eeuwig zielenheil. Dan is 
het waardevol om als school het volste 
vertrouwen van de ouders te krijgen om 
de Bijbelse opvoeding te mogen onder-
steunen en voort te zetten vanuit het 
reformatorisch beginsel van waaruit de 
school werkt.’

Leen Ruijgrok: ‘Bij het nemen van be-
sluiten probeerde ik als schoolleider 
te kijken of iets van middelmatig of 
wezenlijk belang was en of iets samen-
bond dan wel scheidend zou werken. 
Mijn doel was altijd om vanuit de 
kernidentiteit van de school samen-
bindend met elkaar bezig te zijn. Dat 
vraagt een grondhouding van verdraag-
zaamheid en niet in alles op je strepen 
staan. Het vraagt ook dat we leren 
denken vanuit waar de eenheid mee 
gediend is. Willen we dit in praktijk 
brengen dan vraagt dit ook zelfver-
loochening.’

Leen Ruijgrok gaf van 2006-2017 leiding  
aan basisscholen te Goudswaard en Klaaswaal 
en is momenteel onderwijsadviseur bij Driestar 
Educatief. Daarnaast is hij ouderling in HHG 
Monster-’s Gravenzande.
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advertentie

Contactgegevens sthrecords.nl

ADRES Bijdorp-west 74

2992 LC Barendrecht

TEL.

EMAIL

0180 - 760999

info@sthrecords.nl

Chr. MK de Gouwestem 
o.l.v. Martin Mans e.v.a.

Jaap Kramer & Hendrik 
van Veen | orgel, vleugel

Katwijkse Mannenzang 
voorjaar 2019

€14,90 €14,90 €16,90

Geluidsopnames
Kwaliteit & Ervaring

Toonaangevend
Gerenommeerde artiesten

Gratis verzenden
Bij aankoop vanaf € 20,00

Webshop
Mp3’s CD’s Bladmuziek

Urker Mannenzang | Bert 
Noteboom & Jaap Kramer

Deel 2 | Kinderkoor, 
André van Vliet

Chr. Koor Jigdaljahu 
o.l.v. Bert Noteboom

€14,90 €9,95 €16,90

Stort uw gift op: 
NL 02 INGB 0000 320 666 

t.n.v. Stichting China

s t i c h t i n g c h i n a . n l

Steun voorgangers 
in China

Leerbroekseweg 27
4245 KR Leerbroek
T 0345 54 94 33
E info@hartogriet.nl www.hartogriet.nl

• Schoorsteenvegen en 
schoorsteenonderhoud

• Leveren en plaatsen van
dakramen en dakkapellen

• Complete levering rietgedekte 
   tuinkamers, carports, etc.

• Nieuwe rieten daken 
• Renovatie rieten daken 
• Onderhoud rieten daken 
• Algen- en mosbestrijding 
• Isoleren van bestaande 

en nieuwe daken 

De veelzijdigste specialist 
voor uw rieten dak

STH

Aanlevering na 1e proefdruk

Energie 
voor kerken

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

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

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

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

Uw voordelen
• Scherpe groene energietarieven  voor elektriciteit en gas
• Uitstekende contractvoorwaarden• Transparante dienstverlening
• Opti male persoonlijke service
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Studenten die op kamers wonen, ervaren veelal toenemen-
de afstand ten opzichte van de kerkelijke gemeente thuis. 
Doordat zij de catechese daar niet volgen, of vanwege de in-
nerlijke ontwikkeling die zij doormaken. Het is daarom van 
belang dat ambtsdragers vanuit de thuisgemeente proactief 
contact onderhouden met studenten. Zodat zij niet uit beeld 
raken en met hun vragen voor de dag durven komen. 

Studenten voelen zich aangetrokken tot mensen die de lit-
tekens van de strijd in het hart dragen. Die zich net als zij 
door diepe vragen heen worstelden, maar daarbij door de 
Heere werden vastgehouden. Identifi catiefi guren die wel-
licht geen pasklaar antwoord hebben op elke vraag die zij 
stellen, maar wel vanuit eigen ervaring weten wat intellectu-
ele aanvechting inhoudt. 

Gebed, meditatie en aanvechting vormen ons, volgens 
Luther, na ontvangen genade. Leven voor Gods aangezicht 
betekent het oefenen van gemeenschap door Zijn Woord. 
Beproeving, aanvechting en verzoeking doet jongeren tot de 
Heere de toevlucht nemen. 

Het is van belang dat wij met deze jongeren allereerst luiste-
ren naar het Woord, als de levende stem van God. Prof. dr. 
W. van Vlastuin: ‘Het is hier van groot belang om de Schrift 
niet als een dood object, een dode letter, te behandelen, 
maar ons te realiseren dat we in de tegenwoordigheid van de 
levende God zijn. We zijn niet minder op heilige grond dan 
Mozes bij de brandende braambos. God Zelf spreekt ons 
aan.’ Niet voor niets spreekt Paulus in 2 Tim. 3: 16 over het 
uitgeademde woord van God. Als wij de Bijbel lezen, bege-
ven wij ons onder Zijn adem.  

Ga moeilijke vragen van studenten niet uit de weg, maar 
kijk ze samen in de ogen. Anders drijven we hen namelijk 
in de armen van hen die wel pasklare antwoorden lijken te 
bieden. Of zij gaan onder in een postmodernistische zee 
van opvattingen, waarbij waarheid als zodanig buiten beeld 
raakt. Het is immers maar net hoe je de werkelijkheid be-
schouwt? 

Studenten vragen om onze betrokkenheid vanuit hoofd en 
hart. Dat blijkt niet doordat ze ons uit zichzelf zomaar op-
bellen, maar wel doordat ze veelal wel in zijn voor een goed 
gesprek.

Met hoofd en 
hart betrokken

op studenten
Steven Middelkoop

Senior Jeugdwerkadviseur

Waar veel jongeren jong aan het werk gaan, blijven 
studenten nog jarenlang studeren. Zij krijgen met 
vragen te maken die verder strekken dan hun parate 
antwoorden. Denk aan onderwerpen als de oorsprong 
van de aarde, de betrouwbaarheid van de Schrift, maar 
ook existentiële geloofsvragen.
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Word jij onze nieuwe collega?

Interesse? Bel: +31(0)186 655 990 of e-mail je motivatie en CV 
aan dhr. B. de Jong via vacature@vankootentuinenbuitenleven.nl

Meer info: www.vankootentuinenbuitenleven.nl/vacature

Wij zijn op zoek naar: 

FULL-STACK
WEBDEVELOPER

NUMANSDORP

MONTAGE-
MEDEWERKER

NUMANSDORP, VELP & VELDHOVEN

VERKOOP-
ADVISEUR

VELDHOVEN & WOMMELGEM

COMMERCIEEL
BINNENDIENST

NUMANSDORP

De Schutse
Zorg wat er écht toe doet

Op het kinderdagcentrum en de Dagbehandeling Jonge 
Kind vinden we het belangrijk een brug te slaan naar het 
onderwijs. Zo werkt Ferdinand samen met zijn begeleider 
aan cognitieve en schoolse vaardigheden. Op deze manier 
bereiden we een eventuele stap naar het onderwijs zo goed 
mogelijk voor.
 
Werken bij De Schutse is werken in een omgeving waar 
plaats is voor ontwikkeling en initiatief. Zo besteed je samen 
met je collega’s aandacht aan vorming en ontwikkeling van 
vaardigheden bij jonge kinderen.
 
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wij hebben 
regelmatig vacatures en/of stageplaatsen. Je bent van harte 
welkom om kennis met ons te maken. Stuur ons je cv via 
vacature@deschutse.nu of kijk op werkenbijdeschutse.nl.

En waar ligt jouw hart?

Ferdinand 
maakt graag puzzels

vacature

vacatures

Leerlingen
Verzorgenden IG
(Wijk)verpleegkundigen 
Vakantie-/oproepkrachten

Word jij mijn 
nieuwe collega?

App 
voor een baan

of stage
06 - 10 04 74 17

Kijk op werkenbijrstzorg.nl voor alle vacatures bij jou in de buurt. 

Elk leven is waardevol. 
Daarom verdient het 
aandacht, kwaliteit, 
professionaliteit 
en respect.

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V. 
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. 

MEEDENKEN is onze Passie

http://werkenbijdeschutse.nl

