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KERSTFEEST
EN ZIJ BAARDE HAAR EERSTGEBOREN ZOON. 

Het is een vertederend gezicht als een moeder of vader een pasgebo-

ren baby vasthoudt. Een wonder van nieuw leven, geborgen in zorgza-

me armen. Ook toen zal het - ondanks alles - een vertederend gezicht 

geweest zijn. Het kwetsbare kleine leven roept allerlei gedachten op. 

Ook over de toekomst. De gedachten komen als vanzelf: In wat voor 

wereld komt dit kindje terecht? Wat zal hij of zij nog meemaken?  

Het ligt alles verborgen in de nevels van de toekomst. 

Zij baarde haar eerstgeboren Zoon. Het staat er in alle eenvoud.  

Ze wond Hem in doeken. Voor dit Kind is de toekomst niet in nevelen 

gehuld, maar helder. Maria’s Zoon is Gods Zoon. Hij is gekomen in een 

wereld die Hem vijandig gezind is. In de rauwe werkelijkheid van de 

opstand tegen God is Hij geboren. Hij daalde neer in een wereld verlo-

ren in zonde en schuld. Veracht werd Hij en bespot, ja zelfs ge kruisigd. 

Zelfs Zijn eigen discipelen begrepen het niet. ‘Hij was veracht en wij 

hebben Hem niet geacht’, zei Jesaja al (Jesaja 53:3). Weg met Deze. 

Geen plaats voor Hem. 

Dat was destijds zo: geen plaats in de herberg. Dat spreekt voor zich, 

zouden we denken. Het was ontzettend druk in Bethlehem. Toch wees 

de herbergier een hoogzwangere vrouw de deur. Hoewel hij waar-

schijnlijk wel behulpzaam was en hen verwees naar de plaats waar de 

kribbe stond. Voor het (laten) roepen van verdere hulp had hij kennelijk 

geen tijd. Geen plaats, geen tijd. Het klinkt allemaal zo logisch. Maar het 

contrast is zo groot. De engel zei tegen Maria: Deze zal groot zijn en de 

Zoon van de Allerhoogste genaamd worden en God de Heere zal Hem 

de troon van Zijn vader David geven (Lukas 1:32). De engel zou het even 

later aan de herders verkondigen: ‘Namelijk dat u heden geboren is de 

Zaligmaker, Welke is Christus de Heere’ (Lukas 2:11). En daartussenin: 

geen plaats voor de Koning der koningen. Aangrijpend; geen plaats 

voor Hem, geen tijd voor Hem, geen oog voor Hem. En… zonder Hem 

geen Kerst. Ook vandaag.

Toch! Enkelen zagen in Hem de geboren Koning. De herders gingen 

en bogen zich. Simeon en Anna verheugden zich in Hem. Ze zagen 

Hem, Die wilde komen, juist daar waar geen plaats voor Hem was. Hij 

verschafte Zichzelf ruimte. Nee, niet door geweld, maar door te dienen. 

Dat is Evangelie! Voor wie het niet heeft, het niet verdient, het met God 

niet recht krijgt. Maria zong het al: hongerigen heeft Hij met goederen 

vervuld en rijken heeft Hij leeg weggezonden. Zoals iemand eens te-

gen me zei vlak voor Kerst: ‘Ik zie zo uit naar Kerst, want Hij kwam voor 

verloren mensen!’ Zo krijgt Kerst één en andermaal werkelijk waarde! 

Dan zing je verwonderd mee met het hemels lied: Ere zij God in de 

hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 

MEDITATIE

Ds. A. Kos, Middelharnis 

En zij baarde haar 
eerstgeboren 

Zoon en wond 
Hem in doeken en 
legde Hem neder 

in de kribbe, 
omdat voor hen 
geen plaats was  

in de herberg. 
Lukas 2:7 
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Ds. B.D. Bouman, Hardinxveld-Giessendam

HOOFDARTIKEL

menswordingDE

VAN HET WOORD

We leven heen naar de kerstdagen. Terwijl de wereld vol is van onrust en zorg mag de kerk 

stilstaan bij de komst en geboorte van de Zaligmaker van deze wereld. Niet zelden wordt 

opgemerkt dat vooral in de lijdenstijd de kern van het Evangelie wordt bepreekt. Nu is die 

gedachte wel te begrijpen maar niet zonder meer waar. De komst van Christus Jezus hier op 

aarde heeft namelijk alles te maken met Christus’ verzoenend lijden en sterven. Iemand die 

daar oog voor heeft gekregen is Athanasius van Alexandrië. 

4 zicht op de kerk



menswording
VAN HET WOORD

DE SCHRIJVER

Athanasius werd omstreeks het 

jaar 295 te Alexandrië geboren, 

waar hij de christelijke gemeente 

als diaken mocht dienen. Als jonge 

secretaris van de bisschop was 

hij betrokken bij het concilie van 

Nicea (325), alwaar Arius en zijn 

leer als ketters werden veroor-

deeld. Arius en zijn volgelingen 

meenden dat Jezus Christus 

slechts een geschapen hemelwe-

zen zou zijn. Kort na het concilie 

van Nicea werd Athanasius zelf als 

bisschop gewijd en werd daarmee 

geroepen tot de hoogte functie in 

het kerkelijk leven. Zijn leven lang 

heeft hij tegenstand en moeite 

gekend. In totaal heeft hij 20 jaar 

in ballingschap doorgebracht. 

Ondanks de verdrukking was er 

telkens één overtuiging waar hij 

rotsvast aan vasthield: de belijde-

nis van de godheid van Christus. 

In meerdere geschriften heeft hij 

over dit thema geschreven. Zijn 

bekendste geschrift is een tot de 

Joden en heidenen gerichte apo-

logie die uit twee delen bestaat.1 

Het eerste deel van het boekje 

heet: ‘Tegen de heidenen’. In dit 

deel weerlegt Athanasius het veel-

godendom. Het tweede deel heet: 

‘De menswording des Woords’. In 

dit geschrift schetst hij de diepe 

betekenis van Christus’ ontvange-

nis en geboorte.  

DE ERNST VAN ZIJN  

MENSWORDING 

In zijn boekje bepaalt Athanasius 

de lezer allereerst bij de reden 

voor de menswording van Gods 

Zoon. Zo schrijft hij over Gods vol-

maakte schepping en de verwoes-

tende zondeval van ons mensen. 

Daar ziet Athanasius de reden voor 

Zijn menswording: de zondeval. 

Zo schrijft hij: ‘Het is immers nodig 

wanneer wij spreken over de ver-

schijning van de Heiland onder ons, 

ook te spreken over de oorsprong 

der mensen, opdat u inziet dat onze 

schuld Hem heeft bewogen om af 

te dalen en dat onze overtreding 

de mensenliefde des Woords heeft 

wakker geroepen, zodat de Heere 

tot ons kwam en onder de mensen 

verscheen.’ Om op een andere 

plaats op te merken: ‘Want Hij die 

Woord des Vaders en boven allen 

was, was dientengevolge ook alleen 

in staat om alles te herscheppen en 

waardig om ten behoeve van allen 

te lijden en voor allen bij de Vader 

te pleiten.’ Die ernst wordt ons 

rondom het Kerstfeest voorge-

steld. Als de zondeval niet plaats 

had gevonden dan had Gods Zoon 

zichzelf niet hoeven te vernederen. 

DE WERKELIJKHEID VAN  

ZIJN MENSWORDING

Vervolgens laat Athanasius zien 

dat uit alles blijkt dat Gods eigen 

Zoon werkelijk mens is gewor-

den maar ook God is gebleven. 

Het blijkt uit de vele tekenen die 

Hij gedurende Zijn aardse leven 

heeft verricht. ‘Daaruit kon de 

eerste de beste Zijn goddelijkheid 

zien.’ Maar Zijn goddelijkheid 

bleek reeds bij Zijn geboorte. 

‘Want wie, die ziet dat een lichaam 

zonder man door een maagd 

alleen wordt voortgebracht, komt 

niet tot de overtuiging dat Hij die 

zich daarin openbaart, de Maker 

en Heere ook van de andere licha-

men is?’ Voor Athanasius is het 

klip en klaar: alleen door werke-

lijk mens te zijn en God te blijven 

was Gods Zoon in staat om Zijn 

gelovigen met God te verzoenen. 

Daartoe was het wel nodig dat Hij 

een lijdensweg zou gaan. 

HET DOEL VAN ZIJN  

MENSWORDING 

Veel aandacht besteedt Atha-

nasius aan de vraag waarom het 

lichaam van Christus de kruis-

dood sterven moest. Hij merkt op 

dat deze kruisdood Christus niet 

overkwam. Nee, ‘Veeleer moest 

Hij de kruisdood opzoeken om 

Hem te vernietigen.’ ‘Hij haastte 

zich om de dood, die Hem was 

1   Een recente Nederlandse vertaling is van de hand van E.P. Meijering en draagt de titel:  

De overwinning van het christendom, Damon 2013. zicht op de kerk 5



aangedaan, tot aller redding 

te volbrengen.’ Terwijl Chris-

tus’ kruisdood Zijn nederlaag 

ogenschijnlijk leek aan te zeggen 

is niets minder waar: ‘juist die 

dood, die ze Hem als een smaad 

meenden op te leggen, was een 

zegenteken tegen de dood zelf.’ 

En waarom Hij juist de kruisdood 

moest sterven, merkt Athanasius, 

met een verwijzing naar Gal. 3:13 

op: ‘Want zo Hij gekomen was 

om Zelf de tegen ons gerichte 

vervloeking te dragen, hoe had die 

vervloeking Hem dan anders kun-

nen treffen, als Hij niet de dood op 

Zich had genomen, die een gevolg 

van de vervloeking is?  

Dat is de kruisdood.’  

De jonge kerkvader maakt het 

hiermee duidelijk: Gods Zoon is 

mens geworden om in plaats van 

mensen Gods oordeel, straf en 

vervloeking te dragen. Maar als 

vleesgeworden Borg en Midde-

laar heeft Hij ook de dood volko-

men verslonden tot overwinning. 

En dat is van grote betekenis voor 

Zijn gelovigen. 

DE BETEKENIS VAN  

ZIJN MENSWORDING

Allereerst wel voor hun toekomst. 

Zij die van Christus zijn mogen 

namelijk weten dat Christus voor 

hen de straf op de zonde heeft 

gedragen en daarmee voor hen 

het eeuwige leven heeft verdiend. 

Daarom hoeven zij volgens Atha-

nasius voor de dood niet meer te 

vrezen. ‘Maar het wonderbaarlijkste 

is dit, dat hij die het geloof in het 

kruis heeft aangenomen, ter wille 

van Christus ook het natuurlijke 

veracht en de dood niet vreest.’ 

Athanasius spreekt hier over de 

vervolging en het lijden dat veel 

christenen omwille van Christus 

moeten meemaken. Vanwege 

Christus’ overwinning vrezen zij de 

dood niet meer. ‘Als men toeschou-

wers wordt van het feit dat mannen, 

vrouwen en kleine kinderen door 

hun christelijke godsvrucht naar de 

dood snellen en zich er in werpen; 

wie is dan zo onnozel of wie is zo 

ongelovig en wie is dan zo verhard 

van hart, dat hij niet begrijpt en 

bedenkt dat dezelfde Christus, van 

wie deze mensen getuigen, aan 

elk de overwinning op de dood 

verschaft en schenkt, doordat Hij de 

dood krachteloos maakt in elk van 

degenen die in Hem geloven en die 

het teken van het kruis dragen?’ 

Een ander gevolg van Christus’ 

overwinning op de dood is de 

uitbreiding van het christendom. 

‘Als iemand immers dood is, kan hij 

niets uitrichten.’ Maar de Heiland 

werkt het uit dat dagelijks vele 

mensen, overal vandaan, overgaan 

tot het geloof in Hem en Zijn leer 

gaan gehoorzamen. Dat is geen 

vrucht van de kerk. Dat is de vrucht 

van Christus’ werk. Alleen door 

Zijn menswording is het mogelijk 

geworden dat allerlei soorten van 

mensen kennis van God krijgen. 

‘Zo nam derhalve het Woord van 

God een lichaam aan en Hij maakt 

gebruik van een menselijk werktuig, 

opdat Hij het lichaam tot leven zou 

wekken en opdat Hij in de mens 

werkzaam zou zijn.’

DE RIJKDOM VAN  

ZIJN MENSWORDING

Zo wordt ons vanuit de Vroege 

Kerk veel aangereikt. Als Athana-

sius ziet op de menswording van 

Gods Zoon, dan ziet hij tege-

lijkertijd op Zijn lijden, sterven 

en opstanding. Daarin staat hij 

niet alleen. Dat deed eerder de 

profeet Jesaja in hoofdstuk 9 en 

hoofdstuk 53. Dat deed ook later 

Simeon toen hij het profeterend 

uitsprak: ‘Zie, Deze wordt gezet 

tot een val en opstanding veler in 

Israël, en tot een teken, dat weder-

sproken zal worden.’  

Ook met Kerst schittert het 

lijdensevangelie. Opdat wij Hem 

zouden aanbidden en naar Zijn 

tweede komst zouden uitzien ‘als 

Hij niet meer met eenvoudigheid 

komt maar in Zijn heerlijkheid; niet 

meer met nederigheid maar in Zijn 

grootheid; niet meer om te lijden 

maar om van dan af de vrucht 

van Zijn kruis aan allen te geven, 

namelijk de opstanding en de 

onsterfelijkheid; dan wordt Hij niet 

meer geoordeeld maar oordeelt Hij 

allen, naar dat ieder in het lichaam 

gedaan heeft, hetzij goed, hetzij 

kwaad.’ Ziet u met verwachting 

naar die komst uit? 

‘Maar het wonderbaar-
lijkste is dit, dat hij die 
het geloof in het kruis 
heeft aangenomen, ter 
wille van Christus ook 
het natuurlijke veracht 
en de dood niet vreest.’ 
 Athanasius van Alexandrië

zicht op de kerk6



COMMISSIE ZENDING

Tijdens het bezoek kon intensief gesproken 

worden met pastor Serge Andre die tijdens de 

afwezigheid van Nederlandse zendingswerkers 

veel heeft betekend voor de voortgang van het 

evangelisatiewerk in Powakka. Gelukkig was 

ook Marijke van der Plaat daarbij aanwezig. Zij 

is inmiddels teruggekeerd op de basis en haar 

werkvergunning is opnieuw afgegeven. Reden 

tot dankbaarheid.

De belangstelling voor het Woord van God 

onder de inwoners van Klein Powakka lijkt terug 

te lopen. Echter in Groot Powakka nam de 

belangstelling toe. Ondanks de beperkingen 

in het samenkomen zoals de lockdowns en de 

langdurige avondklok. Al geruime tijd worden 

daarom op zondag op drie plekken eenvoudige 

diensten gehouden. Eén in Klein Powakka en 

twee door christenen in Groot Powakka. Het 

Woord wordt op eenvoudige wijze gezaaid, met 

de verwachting dat de hemelse Landman voor 

de vrucht zal zorgen.

Tijdens het bezoek is intensief met elkaar ge-

sproken over de onderzoeken die in opdracht 

van de commissie zending over de toekomst 

van het zendingswerk van de HHK in Suriname 

plaatsvonden. We hopen u daarover in 2022 

te rapporteren, nadat ook de synode zich over 

de bevindingen heeft uitgesproken. Tijdens 

het werkbezoek is uitgebreid gesproken met 

stichting Apollos, een stichting die al geruime 

tijd werkt onder zeer eenvoudige bevolkings-

groepen met inheemse talen, zoals in Powakka. 

Ook werd uitgebreid gesproken met christenen 

uit én Klein Powakka én Groot Powakka. Samen 

besloten we het organiseren van meerdere 

diensten op zondag, zowel in Klein Powakka 

als in Groot Powakka voort te zetten. Allerlei 

praktische zaken konden we doorspreken, over 

het geven van diaconale bijstand aan behoef-

tigen, over het organiseren van Bijbelcursus-

sen en over de voortgang van het kinder- en 

jongerenwerk.

We zijn dankbaar voor wat we als ZHHK moch-

ten en mogen bijdragen aan het werk in het 

Surinaamse deel van Gods Koninkrijk, dat mede 

mogelijk wordt gemaakt door uw gebed en uw 

gaven! Een tweede bezoek wordt voorbereid, 

onder het beding van de onmisbare zegen en 

gunst van de Koning van de Kerk, Jezus Christus. 

Na een lange tijd was het van 16 t/m 22 oktober weer mogelijk om een bezoek te brengen 

aan Suriname. Sinds voorjaar 2019 was dit niet meer mogelijk. Echter vanwege allerlei 

corona-beperkingen kon er slechts één persoon afreizen. De andere twee leden van het 

landenteam Suriname moesten hun bezoek doorschuiven naar D.V. februari 2022.

Commissie zending

WERKBEZOEK AANSuriname
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VACATURE

Ridderkerk, Barneveld, Geldermalsen en Apeldoorn (nieuw)

Psychologische hulp voor kinderen en volwassenen
Brouwer Psychologen geeft hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen 
bij psychische klachten en in moeilijke situaties. Dat doen we vanuit onze 
christelijke identiteit, al ruim 30 jaar. Wij bieden o.a.:

• behandeling en begeleiding    • psychologisch onderzoek

Dit doen we ook voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kijk op www.brouwerpsychologen.nl. Of bel 0180 – 426955

Per 1 september is de Sleutelbloem in de Betuwe een beschermde 
woonvorm gestart. Deze Christelijke woonvorm is bedoeld voor zorg aan (jong)
volwassen vrouwen en aan moeders met kind(eren). We bieden hier liefde, 
hoop, rust en ruimte. Geïnteresseerd of meer informa� e?

Bel 0172-409143 of kijk op www.de-sleutelbloem.nl

WONEN

Per 1 september is de Sleutelbloem in de Betuwe een beschermde 

WONEN

Beschermde woonvormBeschermde woonvorm
in de betuwein de betuwe

De Sleutelbloem zet zich in 
voor de kwetsbare medemens door 
middel van maatwerk in leerwerk 
trajecten en begeleid wonen.

ADVERTENTIES VACATURE

J u f ,  m e e s t e r ,  o n d e r w i j s a s s i s t e n t ,  
p a b o  4 - s t u d e n t  o f  z i j - i n s t r o m e r ?  

W i j  g a a n  g r a a g  m e t  j o u  i n  g e s p r e k !

ZOEKEN

JOU!

www.cnsputten.nl/vacatures

HÉ, ONDERWIJSTALENT!

WIJ

De Schutse
Zorg wat er écht toe doet

Binnen onze unit intensieve begeleiding staat een 
onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie centraal in de 
begeleiding van de bewoners.  Zo neemt Laurens op basis van 
deze ondersteuningsrelatie samen met zijn begeleider deel 
aan een betekenisvol dagprogramma.

De Schutse wil een betekenisvolle invulling geven aan 
het gewone leven. Wil jij hier ook een onderdeel van 
uitmaken? Kom dan eens kennismaken met ons.

En begrijp jij wat voor mij 
belangrijk is?

Samen het gewone 
leven ervaren

Mail ons je cv via
vacature@deschutse.nu of
kijk op werkenbijdeschutse.nl

vacature

zicht op de kerk8



COMMISSIE EVANGELISATIE

Hoe begin je een gesprek / wat vraag je?

Meestal begin ik het gesprek met een vraag: 

‘Mag ik u wat overhandigen, het gaat over het 

geloof.’ ‘Als mensen wat in de buurt van de 

kraam lopen dan zijn ze vaak wel op deze ma-

nier aanspreekbaar. De mensen zijn vaak wel 

geïnteresseerd.’

Aan Wim vraag ik naar wat ervaringen  

bij de evangelisatiekraam.

Wim herinnert zich een man die zegt res-

pect te hebben voor iedereen, ongeacht wat 

iemand gelooft. Maar hij kan zich geen God 

voorstellen die al de ellende in de wereld 

toelaat. Ik mocht hem wijzen op de oorsprong 

van het lijden. Maar ook op de Verlosser Die 

voor zondaren Zijn leven heeft willen geven. 

Een jonge vrouw met een kind in de kinder-

wagen kijkt me verontschuldigend aan als ik 

haar aanspreek. ‘Ja, ik ben kerkelijk opgevoed 

maar heb de kerk vaarwel gezegd. Ik mis de 

onderlinge liefde.’ Ik heb haar verteld dat het 

in de kerk niet gaat om hoe mensen zijn, maar 

dat het in de eerste plaats moet gaan om 

liefde tot God, gewerkt door de Heilige Geest. 

Het gaat om Christus. ‘Wat is de relatie tussen 

jou en Christus? Hem moet je leren kennen 

en daar gaat het om. Dit is de enige troost en 

houvast in leven en sterven.’

Een jonge man: ‘Hé, jou ken ik! Vorig jaar heb 

je ook met mij gesproken zo rond de Kerst.’ 

Hij blijkt wel geïnteresseerd te zijn in hoe alles 

om hem heen er is gekomen. ‘Er moet wel 

iets zijn!’ Hij ziet de natuur als een soort god in 

plaats van God als Schepper. Ik heb hem uit-

gelegd dat God er echt is. Hij heeft een Bijbel 

meegenomen. Ik heb hem de geschiedenis 

van Mozes en de woestijnreis voorgehouden 

(hij kende deze geschiedenis). Ik heb hem uit-

gelegd hoe God voor Zijn volk heeft gezorgd 

en spijswetten heeft gegeven. Ik heb hem 

uitgenodigd om eens naar de kerk te gaan.  

Hij heeft beloofd daarover na te denken.  

De Plantagekerk zal hem hartelijk ontvangen.

De evangelisatiecommissie uit Ouderkerk aan den IJssel 

ondersteunt het evangelisatiewerk in Den Haag en 

Schiedam. Iedere maand wordt de lectuurkraam bij de 

oude Hervormde Kerk neergezet. Folders worden uitgereikt 

en er wordt geprobeerd gesprekken aan te gaan met 

voorbijgangers. ‘Regelmatig zijn er goede gesprekken en 

worden de aangeboden Bijbels meegenomen’, zegt Wim. 

HELPEN 
EVANGELISEREN IN 

IN GESPREK MET  
WIM VAN DER HOOG

SCHIEDAM

Ben van der Starre, Rhenen
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Ds. P.C. Hoek, Putten

     Ten derden dage 
wederom opgestaan 
       van de doden

H E T V I J F DE A RT I K E L : 

DE BETEKENIS VAN  

CHRISTUS’ OPSTANDING

Zo uitvoerig als Calvijn is over 

het vierde geloofsartikel, zo 

beknopt is hij over het vijfde. 

Aan de uitleg van Christus’ 

lijden, sterven en begraven 

worden, wijdt hij niet minder 

dan achttien vragen en ant-

woorden. Als het gaat over 

Zijn opstanding van de doden 

volstaat hij met twee vragen 

en antwoorden. Deze verhou-

ding zien we ook terug in bij-

voorbeeld het tweede boek 

van de Institutie, waar Calvijn 

het verlossingswerk van 

Christus behandelt. Dat bete-

kent uiteraard niet dat Calvijn 

de opstanding van minder 

belang of betekenis acht. Het 

heeft er alles mee te maken 

dat hij de opstanding in nauw 

verband ziet en houdt met 

Christus’ dood; Zijn opstan-

ding is de voltooiing van het 

offer en de verlossing die Hij 

dáármee heeft verworven. 

Als het in de Schrift gaat 

over de dood van Christus is 

daar naar Calvijns besef ook 

in begrepen wat gegeven 

is met Zijn opstanding en 

andersom als Zijn opstanding 

afzonderlijk genoemd wordt 

dan is daar ook in vervat wat 

in het bijzonder past bij Zijn 

dood. Calvijn stelt dat we in 

Christus’ dood de volledige 

vervulling van de zaligheid 

hebben, maar dat het tot vol-

komenheid komt in Zijn op-

standing: ‘Daarom, ofschoon 

wij in Zijn dood de volledige 

vervulling der zaligheid heb-

ben, omdat wij daardoor met 

God verzoend zijn, aan Zijn 

rechtvaardig oordeel voldaan 

is, de vloek is weggenomen 

en de straf is betaald, wordt 

er toch gezegd, dat wij niet 

door Zijn dood maar door Zijn 

opstanding wedergeboren 

zijn tot een levende hoop (1 

Petr. 1:3); want gelijk Hij door 

op te staan Overwinnaar van 

de dood geworden is, zo 

is de overwinning van ons 

geloof eerst gelegen in Zijn 

opstanding’ (Institutie, II.16.13).

CATECHISMUS VAN GENÈVE
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De Opgestane is  
van dat nieuwe  
leven de norm,  
maar nadrukkelijk  
óók de bron. 
 

De betekenis van Christus’ opstan-

ding wordt in de Geneefse Ca-

techismus in antwoord 73 kernach-

tig geformuleerd. In de opstanding 

heeft Christus Zich de Overwinnaar 

van zonde en dood getoond. ‘Want 

door Zijn opstanding heeft Hij de 

dood verslonden, de boeien van 

de duivel verbroken, en geheel 

diens macht tenietgedaan.’ Hoe 

compact ook, Calvijns catechismus 

is op dit punt toch nog net iets 

uitvoeriger dan de Heidelberger. 

Die laatste formuleert ook dat Hij 

de dood heeft overwonnen om in 

één adem de drievoudige vrucht 

van die overwinning te benoemen. 

Calvijn beschrijft die drievoudige 

vrucht ook, in een afzonderlijk 

antwoord, en belijdt daaraan 

voorafgaande de overwinning van 

Christus op zonde, dood en duivel. 

 

DE VRUCHT VAN  

CHRISTUS’ OPSTANDING

De beschrijving, of liever de be-

lijdenis, van de vrucht van Chris-

tus’ opstanding laat een sterke 

overeenkomst met de Heidel-

bergse Catechismus (Zondag 17) 

zien. De vrucht is ook volgens 

Calvijns leerboekje drievoudig. 

Door Zijn opstanding is voor ons 

de gerechtigheid verkregen, 

het is een zeker pand van onze 

toekomstige onsterfelijkheid en 

nu al worden wij door de kracht 

van de Opgestane opgewekt 

tot een nieuw leven. In de tekst 

van de Institutie gaat Calvijn met 

name uitvoerig in op de eerste van 

deze drie vruchten. En ieder die 

ervaring heeft met catechetisch 

onderwijs, óók in de prediking, 

weet dat dit punt in de regel ook 

de meeste uitleg vraagt. Op welke 

wijze heeft onze gerechtigheid te 

maken met Christus' opstanding 

uit de dood? Calvijn verheldert dit 

door te stellen dat door Christus’ 

dood de zonde is weggenomen en 

door Zijn opstanding de rechtvaar-

digheid vernieuwd en hersteld is 

(Institutie II.16.13). ‘Want hoe kon Hij 

door te sterven ons van de dood 

bevrijden’, zo vraagt hij zich in dat 

verband af, ‘indien Hij Zelf onder 

de dood bezweken was?’ Door 

de dood van Christus is de zonde 

vernietigd en de dood verslonden, 

maar door Zijn opstanding is de 

rechtvaardigheid hersteld en het 

leven weer opgericht. Zo verdeelt 

Calvijn, naar zijn eigen zeggen, de 

‘stof van de zaligheid’ tussen Chris-

tus’ dood en opstanding. 

Ook in de Institutie beschrijft hij net 

zoals in zijn catechismus de ande-

re twee vruchten, zij het in omge-

keerde volgorde. De opgestane 

Christus, die ter rechterhand van 

God is, wekt de gelovige op om te 

zoeken de dingen die boven zijn. 

Delen in Zijn opstanding betekent 

immers in nieuwheid wandelen. 

De Opgestane is van dat nieuwe 

leven de norm, maar nadrukke-

lijk óók de bron. Na verwezen te 

hebben naar Paulus’ woorden 

(Kolossenzen 3:1) stelt Calvijn: ‘En 

door die woorden worden wij niet 

slechts uitgenodigd door het voor-

beeld van de uit de doden opge-

wekte Christus tot het streven naar 

nieuwheid des levens, maar ook 

onderricht dat het door Zijn kracht 

is dat we tot rechtvaardigheid 

worden wedergeboren’ (II.16.13). 

Een belangrijk accent. Vóór de 

rechtvaardiging én de heiliging 

– Calvijn spreekt wel van ‘twee-

voudige genade’ – is het geloof en 

weet de gelovige zich aangewe-

zen op Christus. Door het geloof is 

een mens in Hem rechtvaardig én 

heilig. En de opgave tot een nieuw 

leven rust in de gave ervan. Ofwel 

die opgave krijgt gestalte bij de 

gratie (!) van de gave. 

De derde vrucht van Christus' open 

graf is dat het een venster is op 

de toekomstige vreugde. En meer 

dan dat: het is het onderpand van 

de wederopstanding van de gelo-

vigen. Omdat Hij opgestaan is, zal 

ieder die in Zijn zalving deelt eens 

opstaan tot eeuwige heerlijkheid. 

Door het geloof verkrijgen wij ‘dat 

wij als door een ontvangen pand 

verzekerd worden van onze eigen 

opstanding, waarvan Christus' op-

standing ongetwijfeld het zekerste 

fundament is’, aldus de reformator 

van Genève. 

Wat een vreugde is het om met 

de Opgestane te leven! Hersteld 

in de gemeenschap met God, 

betekent een nieuw leven dat niet 

vergaat, maar dat door de dood 

toeleeft naar de toekomstige 

onsterfelijkheid. Diepe woor-

den legt Calvijns leerboekje de 

jonge leerling in de mond. Met 

het verlangen dat die tot diepe 

verwondering worden in het hart. 

Een verwondering die hoe langer 

hoe meer verdiept raakt, met dat 

de werkelijkheid van dit stervende 

bestaan meer en meer door-

leefd wordt. Ook de Geneefse 

Catechismus mag zo bezien een 

troostboek heten in de volle zin 

des woords!
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BOEKBESPREKING

Van de hand van Elise Pater-Mauritz (bekend 

van het boek en de website ‘Elke dag nieuw’) 

en haar zus Ellen Boogaard-Mauritz ver-

scheen een fraai vormgegeven handboek bij 

zwangerschap, geboorte en kraamtijd. In het 

voorwoord schrijven de auteurs dat prakti-

sche vragen die zij destijds zelf hadden over 

zwangerschap, de geboorte van hun kindje en 

de tijd erna hen vooral bij Google brachten. Er 

zijn talloze goede boeken over zwangerschap 

en geboorte, maar de vraag is: wat vraagt 

de Heere van mij? Hoe denkt Hij over deze 

zwangerschap en de geboorte van je kindje? 

Gaat Hij ook over de praktische aspecten van 

je zwangerschap? In het Koninkrijk dat niet van 

deze wereld is, zijn moeders in verwachting 

van hun kindje, met verwachting van God.

Als zwangere vrouw heb je behoefte aan 

informatie, zeker als het je eerste zwanger-

schap betreft. Je lichaam heeft zorg nodig, 

maar je hart ook. Het handboek is geschreven 

met de bedoeling om te luisteren naar Gods 

Woord. Wat zegt de Heere over je ongeboren 

kindje? Over moeder worden? Over je roe-

ping als moeder? Over vragen die je tijdens je 

zwangerschap kunt hebben? Het boek gaat 

over geestelijke én praktische vragen. Want 

ook in praktische zaken leert Hij ons Zijn wil te 

zoeken. Voor elke twee weken van de zwan-

gerschap is er een hoofdstuk over een thema 

dat op dat moment aan de orde kan zijn.  

Daarna volgen verschillende hoofdstukken 

over de kraamtijd en de periode daarna.  

Ook zijn punten opgenomen om voor te bid-

den. Aan het einde van elk hoofdstuk staan 

vragen om over na te denken en er samen 

met je man over door te praten. 

De auteurs zijn erin geslaagd een zeer  

compleet handboek te schrijven. Dat blijkt  

ook uit het trefwoordenregister dat achterin 

het boek is opgenomen. Er is werkelijk overal 

aan gedacht!

Juist rondom een zwangerschap en geboorte 

zien we hoe bijzonder God het menselijk leven 

heeft geschapen. Wat kun je er verwonderd 

over zijn. Het raakt de titel van dit boek: ‘Ik loof 

U, omdat ik op een heel vreselijke wijze won-

derbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw 

werken; ook weet het mijn ziel zeer wel.’ Van 

harte aanbevolen voor aanstaande moeders! 

ZWANGERSCHAP, GEBOORTE EN KRAAMTIJD

Ik loof U – Handboek bij zwangerschap, geboorte  

en kraamtijd, Elise Pater – Mauritz e.a., uitg.  

Den Hertog 2021, 273 blz. € 24,90 

J. Koppenaal - Kwakkel



COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING

DE SPIRITUALITEIT VAN

Zo kwam ik op het idee om 

iets te vertellen over mijn 

meest recente wetenschap-

pelijk artikel. Het is ontstaan 

uit het Kuyper-jaar, vorig jaar. 

Rondom zijn honderdste 

sterfdag was een conferentie 

georganiseerd waarvoor ik 

een uitnodiging kreeg om een 

voorstel voor een onderzoek 

te presenteren. Ik heb toen 

een voorstel ingediend om te 

kijken naar Kuypers spirituali-

teit in vergelijking met Calvijns 

spiritualiteit. Dit onderzoek leek 

mij om verschillende redenen 

van belang. In de eerste plaats 

is het wetenschappelijk inte-

ressant om Kuyper te kunnen 

verstaan ten opzichte van zijn 

calvinistische achtergrond. Ten 

tweede wordt Kuyper weleens 

snel afgeschreven om zijn 

leer van de veronderstelde 

wedergeboorte. Dat roept de 

vraag op hoe het nu precies zit 

met Kuyper. In de derde plaats 

raakt de vraag naar Kuypers 

spiritualiteit aan de zaak van 

het vreemdelingschap. Deze 

zaak lijkt mij voor christenen 

van groot belang in de om-

gang met onze cultuur. 

Het voorstel werd goedge-

keurd door de organisatoren 

van de conferentie, maar door 

corona kon de conferentie zelf 

helaas niet doorgaan. Het nut 

van een publieke presentatie 

is dat collega-wetenschappers 

feedback geven op het geda-

ne onderzoek, waarmee je de 

kwaliteit van het onderzoek 

aan kunt scherpen. Omdat er 

geen bundel van deze confe-

rentie werd samengesteld, heb 

ik mijn artikel ingediend bij de 

redactie van het blad Church 

History and Religious Culture. 

De normale procedure voor 

wetenschappelijke artikelen 

is dat het artikel anoniem 

wordt toegestuurd aan twee 

experts op het terrein van het 

onderwerp van het artikel. 

Met enkele wijzigingen kon 

het artikel 26 oktober worden 

geplaatst (https://brill.com/

view/journals/chrc/101/4/

article-p526_3.xml).

  

In dit artikel heb ik eerst drie 

aspecten van Calvijns visie op 

de geestelijke eenheid met 

Christus besproken, namelijk 

de ervaringskant daarvan, het 

effect daarvan op het afster-

ven van de oude mens en de 

relatie met het vreemdeling-

schap. Vanuit deze structuur 

heb ik gekeken naar Kuypers 

behandeling van de geestelij-

ke eenheid met Christus. Wat 

bleek? Ondanks gemeen-

schappelijke theologische 

structuren zijn er aanzienlijke 

verschillen. Bij Kuyper is de 

gemeenschap met Chris-

tus het begin van een hoger 

geestelijk leven, terwijl Calvijn 

leeft vanuit de gebrokenheid. 

Calvijn leeft vanuit de paradox 

van het geloof, terwijl Kuyper 

denkt vanuit de inwoning van 

de Heilige Geest. Terwijl voor 

Calvijn de geestelijke vereni-

ging met Christus betekent dat 

wij niet meer tot deze wereld 

behoren, betekent het voor 

Kuyper dat wij deze wereld 

zien als een gebied om de 

mystieke eenheid met Christus 

te beoefenen. 

Zo hebt u enig idee van wat 

we in Amsterdam doen en 

levert het ook nog inzicht  

op in het verschil tussen  

Calvijn en Kuyper. 

Zoals u wellicht weet, is de roeping voor ondergetekende niet alleen om college te geven, 

maar ook om onderzoek te doen. De gedachte achter het academisch onderwijs is dat 

studenten onderwijs krijgen vanuit het meest recente onderzoek, zodat ze optimaal 

ingewijd worden in de huidige stand van zaken. 

Kuyper & Calvijn
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DIACONAAT

Speciaal voor ambtsdragers en pastoraal werkers belegde de christelijke ggz-instelling 

Eleos op donderdagavond 4 november jl. in Barneveld een bijeenkomst  

rondom het thema: ‘pastoraat, ggz en grenzen’.

Met circa zestig deelnemers 

hebben we in het eerste ge-

deelte van de bijeenkomst sa-

men met de gastspreker, dr. ir. 

Henk Jochemsen, nagedacht 

over het grensvlak tussen ggz 

en pastoraat: Waar liggen de 

verantwoordelijkheden van 

beide ‘partijen’ en hoe zorg je 

voor een goede balans? In de 

Bijbel geeft de gelijkenis van 

de barmhartige Samaritaan 

hiervan een voorbeeld: hij 

ontfermde zich door aanwezig 

te zijn. Bovendien gaf hij ‘eer-

ste hulp’ door te luisteren en 

te ondersteunen. Ten slotte 

droeg hij de verdere hulp over 

aan de herbergier. Geestelij-

ke zorg is pastoraat. Deze is 

fundamenteel onderscheiden 

van de psychische en maat-

schappelijke zorg. Aanslui-

tend op deze bezinning was 

er de gelegenheid om een 

workshop te volgen. Daarbij 

konden we kiezen uit de on-

derwerpen depressie, autisme 

of ‘niet pluis’ (toegespitst op 

het omgaan met onveilige ge-

zinssituaties). Hieronder volgt 

een samenvatting van de 

inhoud van de workshop over 

pastoraat en depressie.

PASTORAAT EN DEPRESSIE 

We namen als uitgangspunt 

Psalm 126:4 en 5. Vervolgens 

werden in kleine groepjes 

DOOR AMBTSDRAGERS
AAN GEMEENTELEDEN MET 
PSYCHISCHE PROBLEMEN 

R.J. van de Pol, ouderling HHG Woudenberg

Pastorale zorg 
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ervaringen gedeeld. Centrale 

thema’s in het omgaan met 

depressieve mensen zijn: con-

tact, machteloosheid, irritatie en 

geslotenheid. Aangrijpend is dat 

ongeveer één op de vijf mensen 

een vorm van depressie ervaart 

of heeft ervaren.

Kenmerkend bij een depressie zijn: 

•  Sombere stemming. Duide-

lijk verminderde interesse 

of plezier in alle of bijna alle 

activiteiten;

•  Significant gewichtsverlies 

zonder dat dieet wordt ge-

houden, of gewichtstoename; 

•  Extreme slaperigheid of sla-

peloosheid; 

•  Vermoeidheid of verlies van 

energie;

•  Gevoelens van waardeloos-

heid of buitensporige c.q. 

onterechte schuldgevoelens; 

•  Verminderd vermogen tot 

nadenken of concentreren;

• Besluiteloosheid;

•  Recidiverende gedachten 

aan de dood (niet alleen de 

vrees om te overlijden). 

Deze psychische kenmerken 

hebben dikwijls ook in geestelijk 

opzicht impact: 

•  Verandering in geloofsbele-

ving: je vlak voelen en geen 

emoties ervaren bij het lezen 

uit de Bijbel; 

•  Een wijziging van het Gods-

beeld; 

•  Vragen rond de zingeving van 

het leven: waarom vragen; 

•  Het drukken van de zonden 

en het ervaren van schuld;

•  Het gevoel van waardeloos-

heid en de vertwijfelende 

vraag of God wel hoort.

Depressie is een onvoorspel-

bare ziekte. Het kan iedereen 

overkomen. In veel gevallen is bij 

een juiste behandeling herstel 

mogelijk. In sommige gevallen 

kan het lang duren. Soms kan 

het ook blijvend zijn en moet er 

geleerd worden om hiermee om 

te gaan in het dagelijks leven. 

Aan de hand van de geschiede-

nis van Jozef en zijn gewaad liet 

de inleider een aantal depressies 

ten gevolge van traumatische 

verliezen zien: 

•  Jozef verliest zijn familie en 

vrienden (verlies van de veel-

kleurige jas); 

•  Jozef verliest zijn eer en 

status (verlies van zijn jas bij 

Potifars vrouw); 

•  Jozef wordt in de gevangenis 

vergeten door de schenker 

(geen jas); 

•  Jozef krijgt eerherstel. Hij 

wordt onderkoning. Een vraag 

tussendoor: durven we men-

sen na een depressie weer 

een taak te geven?

          

Tijdens de periode van depres-

sie is het belangrijk om op een 

pastorale (en praktische) manier 

oog te houden voor de mensen 

die in relatie tot de depressieve 

persoon staan, zoals de man of 

vrouw, kinderen e.d. Vorm een 

netwerk om zo iemand heen. 

Hierdoor kun je er als gemeen-

te voor elkaar zijn. Soms kan 

een depressie erg lang duren. 

Volhouden is dan noodzakelijk. 

Bovenal mag er hoop en ver-

wachting gegeven worden vanuit 

het Woord van God. Een gevaar 

is dat we in de pastorale ge-

sprekken gaan moraliseren of ge-

neraliseren: ‘we hebben allemaal 

onze zorgen’. Of dat we gaan 

pushen (je moet de schouders er-

onder zetten) of bagatelliseren (je 

kunt nog zo veel). Respecteer de 

grenzen van een pastorant met 

betrekking tot frequentie en leng-

te van de bezoeken. Geef zelf 

ook duidelijkheid. Spreek con-

creet een vervolgbezoek af (dat 

geeft toekomstperspectief). Zoek 

samen steun in Gods Woord, ook 

als de pastorant zelf deze vaar-

digheid niet (meer) heeft. 

Dikwijls voelen personen in 

depressieve toestand zich alleen. 

Het leven is een nacht, een put. 

Ze zouden wel anders willen, 

maar kunnen niet anders; ze zijn 

gevangen. Erg is het wanneer 

een duistere macht de regie in 

het leven overneemt en er erva-

ren moet worden: ‘Ik heb geen 

mens’. Alleen Gods trouwe zorg 

en reddend ingrijpen behoedt 

dan voor ingrijpende stappen. 

God wil middelijkerwijze hiervoor 

mensen gebruiken. Vaak is een 

klein gebaar al van grote bete-

kenis, klaren de nevels daardoor 

op en mag er weer zicht komen. 

Hierin kunnen de psychische 

zorg (ggz) en de pastorale zorg 

samen, elk vanuit het eigen per-

spectief, van grote betekenis zijn.
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HERVORMD-GEREFORMEERDE PORTRETTEN

Ds. J.T. Doornenbal
WA A R OM DS.  DOORNENBAL?

B.J. Spruyt, Gouda

Ruim vijfenveertig jaar geleden overleed ds. J.T. Doornenbal. Na zijn dood zijn kerk en 

samenleving in Nederland grondig veranderd. De context van het christelijk geloven en 

belijden is daarmee een geheel andere geworden. Is aandacht voor Doornenbal nu dan nog 

wel iets anders dan een zich vermeien in een christelijk Nederland dat niet meer bestaat, in 

een verlammende nostalgie over wat ooit was maar nooit meer zal terugkeren?  

Waarom eigenlijk zouden we ons nog in zijn leven en gedachtewereld verdiepen?

DEKKER EN AALDERS

De vraag of aandacht voor Doornenbal zinvol 

is, is al eerder opgeworpen; en zowel positief 

als negatief beantwoord. Negatief door ds. 

Wim Dekker, positief door dr. W. Aalders.  

Dekker deed dat in een artikel waarin het 

vooral over de vraag gaat hoe het Evangelie 

in de moderne wereld nog ingang kan vinden. 

Dekker spreekt met grote sympathie over 

Doornenbal zelf: ‘Hier spreekt een oprechte 

vreze Gods, die tegelijk verbonden is met alle 

vezels van het dagelijkse leven.’ Maar Doornen-

bal praktiseerde en beschreef een vroomheid 

die in zijn eigen leven al aan het verdwijnen 

was. Vandaar de weemoed die over zijn pagi-

na’s hangt en die je te pakken kan krijgen zodra 

je ze leest. En het gevaar is dat we blijven 

vasthouden aan de oude vormen en gestalten 
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waarin Doornenbal de vreze des Heeren vertolkt 

vond. Want de inhoud kan moderne mensen alleen 

bereiken wanneer ze die in een ‘eigentijdse gestal-

te’ aangereikt krijgen. Ds. Doornenbal was van ‘een 

ander ras’ dan wij. Zijn transcendentiebesef, zijn 

besef aangaande de wereld van God, de wereld 

achter onze wereld, zijn gebedsleven, zijn besef van 

Gods majesteit en heiligheid, zijn geen onderdeel 

meer van het levensbesef van latere generaties en 

vooral niet meer van onze jeugd. Daarom moeten 

we op zoek naar nieuwe, eigentijdse vormen om het 

Evangelie nu nog te kunnen vertolken.

Dr. Willem Aalders (1909-2005) oordeelde geheel 

anders. Hij publiceerde in 1995 in Ecclesia (het 

tweewekelijks orgaan van de Vrienden van Kohl-

brugge) een artikel over het belang van historisch 

besef, en raakte daarin aan de kern van een be-

paalde geesteshouding. Overal in Nederland, aldus 

Aalders, zijn er plaatsen die ons aan het verleden 

herinneren en die als het ware ‘ingeklonken liede-

ren’ zijn, plaatsen die getuigen van de geschiedenis 

van de kerk. ‘Je tikt er tegen en het zingt’, zo citeer-

de hij de dichter Gerrit Achterberg.  

Wij zijn als Nederlanders, als bewoners van deze 

lage landen bij de zee, zo immens rijk. Overal is er 

het ingeklonken lied. En als dat lied te zingen aan-

vangt, dan hoor je Adriaen Valerius’ Gedenck-clanck. 

Want de geschiedenis van ons land, dat is groten-

deels de geschiedenis van de kerk in dit land. ‘Je 

tikt ertegen en het zingt’. Maar is er nog dichterlijk 

besef in onze generatie aanwezig?’ Aalders vond dit 

dichterlijk besef o.a. in de artikelen van ds. Doornen-

bal, ‘de merkwaardig erudiete man, die contacten 

onderhield met kunstenaars, dichters vooral, uit alle 

streken. Hij leefde bij voorkeur in het achterland van 

Nederland, omdat hij daar bij de oorspronkelijke 

bevolking nog het geestelijk grondwater aantrof van 

de Kerk der eeuwen. Ook preekte hij het liefst in 

oude kerken en dan bij voorkeur in avonddiensten, 

als de koperen kronen lichtplekken schiepen in de 

donkere gewelven. Dan ervoer hij de nabijheid van 

het verleden, van de historie, van vorige geslachten.’ 

Aalders sprak van een ‘geestelijke verbondenheid’ 

die zich telkens voordeed wanneer ds. Doornenbal 

zich in zijn preken door de gemeenschap der heili-

gen gedragen voelde.

Doornenbal kan ons herinneren aan dingen die wij 

kwijt zijn, wijst ons op ons gemis en onze tekorten. 

De vraag waarom we ons ook nu nog met ds. Door-

nenbal zouden moeten bezighouden, kan daarmee 

worden beantwoord.

BESEF VAN VERLIES

Er is domme nostalgie, het zich vermeien op oude 

paden, en er is intelligente nostalgie. Nostalgie 

draait dan om daadwerkelijk verlies, en niets is  

zo erg als niet alleen iets te missen, iets te zijn  

kwijtgeraakt, maar ook niet meer te weten dat  

we het missen, kwijt zijn.

We zijn geneigd gevoelens van melancholie en 

heimwee te associëren met de Romantiek. Maar 

het is historisch onjuist het geboorteuur van heim-

wee en melancholie in die tijd (rond 1800) te plaat-

sen. Beide verschijnselen traden voor het eerst 

nadrukkelijk naar buiten in de zestiende eeuw, 

direct na de middeleeuwen dus, en de Reformatie 

kan ook worden gezien als een antwoord op de 

desintegratie van de middeleeuwse wereld. Onder 

invloed van de filosofie van het nominalisme en 

kerkelijke crises kwam er in de late middeleeuwen 

een einde aan een wereld waarin de samenleving 

een duidelijke, goddelijke orde had gekend, en 

waarin het geloof een aangeleerde gewoonte was, 

een impliciete habitus, rondom de sacramenten, 

rituelen en de jaarkalender van heiligen en fees-

ten. Toen deze vertrouwenwekkende orde instort-

te, en de afwezigheid van God in de wereld voor 

het eerst werd ervaren, ontstond de thematiek van 

de moderne melancholie als de ervaring van een 

verdrijving uit een betoverde wereld, van verlies 

en verlatenheid.

De Reformatie kan óók worden gezien vanuit het 

perspectief van een zoektocht naar een nieuwe 

basis voor het geloofsleven, voor het ervaren van 

Hij leefde bij voorkeur in het 
achterland van Nederland omdat hij 
daar bij de oorspronkelijke bevolking 
nog het geestelijk grondwater  
aantrof van de Kerk der eeuwen.
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God in een contingente wereld. God was volgens 

de Reformatie toch in deze wereld present, maar 

dan niet in sacramenten en rituelen maar in de 

verkondiging van Zijn Woord en in Zijn verkie-

zend handelen, waarbij een Goddelijk plan in een 

willekeurige werkelijkheid wordt uitgevoerd. In die 

wereld zijn er de wanhoop en de melancholie.  

Niet alle melancholie bereidt voor op het Evange-

lie, want er is een droefheid naar God, en die werkt 

een ‘onberouwelijke bekering’, maar er is ook een 

droefheid naar de wereld, en die werkt de dood. 

Gisbertus Voetius, bijvoorbeeld, kon het menselijk 

verlangen zeer pastoraal en begripvol tegemoet 

treden. Als hij de lotgevallen van de wanhopige 

Italiaan Franscisco Spira beschrijft, zegt hij hem 

niet te durven veroordelen omdat er toch nog ‘een 

verlangen naar verlangen’ op de bodem van diens 

ziel lag. Maar even zo goed staan er in de buurt van 

deze opmerking enkele pagina’s waarop Voetius 

de ware droefheid naar God en de geestelijke ver-

latingen heel precies onderscheidt van de verkeer-

de droefheid, de natuurlijke zwaarmoedigheid.

Doornenbal noemde Spira ook, in een lezing over 

‘Donkere zielenachten’. En we kunnen zelfs zeg-

gen dat de thematiek van de droefheid, het heim-

wee en het verlangen en het onderscheid tussen 

een droefheid uit God en een droefheid naar deze 

wereld, het hart van zijn prediking vormde. Zijn 

eerste preek ging over 2 Korinthe 7:10, en telkens 

benadrukte hij in latere preken en lezingen, dat er 

een droefheid is die tot bekering leidt en een ge-

heel andere droefheid die haar vervulling zoekt in 

deze wereld en vastloopt in frustratie, onbehagen 

en ressentiment wanneer die vervulling uitblijft of 

wanneer die vervulling ten diepste onvoldaan laat 

en dus slechts schijn is. Ook de psychiaters waar-

mee Doornenbal bevriend was – dr. C.W. du Boeuff 

van verpleeghuis Zon en Schild te Amersfoort, en 

P.C. Kuiper – behandelden het thema in hun pu-

blicaties, niet alleen onder verwijzing naar Rainer 

Maria Rilke, maar ook naar ‘oude schrijvers’ als 

Wilhelmus à Brakel. We kunnen hier ook denken 

aan Blaise Pascal (1623-1662), die in zijn Gebed 

van een zieke aan God vraagt of Hij de droefheid 

wil wegnemen die zelfliefde en teleurstellingen 

als bron heeft, en hem de droefheid wil schenken 

die naar God Zelf is en tot Zijn eer.

Het is deze worsteling, het verlangen van het hart 

dat zijn vervulling alleen vindt in de kennis van 

en verborgen omgang met God, die Doornenbal 

bij vele christenen heeft herkend. Zij vormden de 

kerk achter de kerk. Het gaat daarbij om dichters 

als Gerrit Achterberg en Willem de Mérode, om 

eenvoudige oefenaars als Wulfert Floor en Jacob 

van Leeuwen, om rooms-katholieke heiligen als 

kleine Trees en grote Trees, om oude schrijvers 

als Brakel en Comrie, om een hoogleraar als Maar-

ten van Rhijn en een leermeester als Izaäk Kievit. 

Hij had ze in zijn ruime, katholieke hart gesloten, 

en hij leefde dagelijks met hen.

Het is deze worsteling, het 
verlangen van het hart dat zijn 
vervulling alleen vindt in de kennis 
van en verborgen omgang met God, 
die Doornenbal bij vele christenen 
heeft herkend. Zij vormden de  
kerk achter de kerk. 
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Wij zoeken lieve jufs
& stoere meesters!

Er zijn zoveel mogelijkheden!

Wil je weten welke? Neem dan contact op met 
Nellemieke of Arnette via info@jufmeester.nl
Liever bellen?

Bel/app Nellemieke of Arnette
  06-49938585

Tip

Ben jij die stoere juf of lieve meester die wij zoeken?
Wil je aan de slag als juf/meester van groep 5? Of toch liever in een groep 8? Kunnen we jou vaste 
dagen inzetten? Of regel jij liever zelf je beschikbaarheid? Wil je invallen voor langere tijd? Of liever 
een ochtend per maand? Wil je een halfuur reistijd? Of mag het ook best een klein uurtje zijn? 

Wij zijn JufMeester. De christelijke/reformatorische vervangingspool 
die vervanging regelt bij meer dan 60 scholen door het hele land. 

Ook O.A.-ers, 
gepensioneerde 
leerkrachten of 

studenten zijn van 
harte welkom!

ADVERTENTIE
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In verband met de geldende 

coronamaatregelen was dit 

in aangepaste vorm. Dit hield 

tevens in dat voornamelijk 

zaken besproken zijn die 

nodig zijn voor de voortgang 

van het kerkelijk werk in het 

nieuwe jaar. De bezinning 

over de vertaalprincipes 

van de Statenvertaling werd 

vanwege de maatrege-

len rondom corona van de 

agenda gehaald en naar 

een volgende vergadering 

verplaatst. De vergadering 

werd geopend door de 

preses, ds. R. P. van Rooijen 

(Oosterwolde). Hij sprak een 

korte overdenking uit naar 

aanleiding van 1 Samuël 7. Hij 

riep de vergadering op juist in 

deze tijd van verwarring – ook 

als het gaat om de pandemie 

die de wereld treft – ons tot 

de Heere te bekeren, ‘de 

vreemde goden weg te doen’ 

(vers 3). In de weg van weder-

keer is er verwachting. Niet 

van mensen. Met het oog op 

advent is er verwachting van 

Hem, die Zichzelf gegeven 

heeft tot een volkomen offer. 

In die Zaligmaker ligt alles 

voor verloren zondaren. 

VERKIEZINGEN EN  

BENOEMINGEN

Vanwege het niet herkiesbaar 

zijn van enkele zittende leden 

van het breed moderamen 

vond er een drietal verkie-

zingen plaats. Als eerste 

assessor werd verkozen  

ds. R.W. Mulder (Montfoort). 

Als tweede assessor werd 

ouderling H. van As (Lunte-

ren) gekozen. Daarnaast werd 

diaken A. Mensink (Rijssen) 

verkozen. In de commissie 

kerkorde werden per  

D.V. 1 januari 2022 ds. D.H.J. 

Folkers (Abbenbroek) en  

VERSLAG SYNODEVERGADERING

S Y NODE V E RG A DE R I NG 
VRIJDAG 19 NOVEMBER

Op vrijdag 19 november vergaderde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk

in een van de zalen van de Hersteld Hervormde Gemeente te Lunteren.

©RD, Anton Dommerholt
(archieffoto van een eerder  

gehouden synodevergadering)
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ds. P.D. van den Boogaard (Poe-

deroijen) benoemd. Verder von-

den er in de Stichting Predikants-

traktementen en de commissie 

toelating herbenoemingen plaats.

UBO

Ds. P.D. van den Boogaard gaf 

een toelichting op de nieuwe 

wetgeving betreffende de UBO 

(de uiteindelijk belanghebbende). 

Vanwege de wetgeving van de 

Rijksoverheid moet de kerk dit 

formeel vastleggen. De generale 

synode bepaalde dat voor de 

Hersteld Hervormde Kerk het 

moderamen de zogenaamde 

UBO is.

COLLEGE VISITATOREN- 

GENERAAL (CVG)

Het college van visitatoren-ge-

neraal bood de synode het 

5-jaarlijks verslag aan inzake 

uitgevoerde visitaties in Hersteld 

Hervormde gemeenten, over de 

visitatieperiode 2016 tot en met 

2020. Ouderling W. van Dijk gaf 

als secretaris van het CVG een 

toelichting op dit rapport, waarna 

dit rapport werd vastgesteld. Het 

college constateerde met dank-

baarheid dat er visitatieverslagen 

zijn waarbij vastgesteld wordt dat 

er veel is om verwonderd over te 

zijn in de gemeenten. Genoemd 

wordt de prediking en het harte-

lijk meeleven door gemeentele-

den. Helaas zijn er ook verslagen 

waaruit blijkt dat er problemen 

zijn op allerlei gebied, waardoor 

er in gemeenten zorgen zijn. De 

secretaris van het college ver-

woordde hoe intensief maar ook 

vreugdevol visitaties kunnen zijn, 

terwijl andere visitatiebezoeken 

zeer ingrijpend zijn. Met het oog 

op de toekomst sloot het CVG 

af met Psalm 127: ‘Zo de HEERE 

het huis niet bouwt, tevergeefs 

arbeiden deszelfs bouwlieden 

daaraan; zo de HEERE de stad 

niet bewaart, tevergeefs waakt  

de wachter.’

JAARPLANNEN EN  

BEGROTINGEN

Een groot deel van de morgen- 

en middagvergadering werd 

gewijd aan de bespreking van 

de jaarplannen en begrotingen 

voor 2022 van de diverse organen 

van bijstand.  Diaken. H. Smits gaf 

namens de generale diaconale 

commissie een presentatie over 

het jaarplan van deze commissie 

en spitste die ook toe op het werk 

van de GDC in Malawi. Hierbij 

maakte hij er met dankbaarheid 

melding van dat de commissie 

gezocht heeft naar een diaconaal 

coördinator in Malawi. Deze is 

gevonden in de persoon van  

rev. Matandika. Het doel is om 

het diaconaat binnen de RPC in 

Malawi verder te ontwikkelen en 

trainingen te geven. 

Ds. P. den Ouden gaf een toelich-

ting op het jaarplan van de com-

missie jeugdwerk. De commissie is 

bezig met een tweede revisieron-

de van het catechesemateriaal. Hij 

benadrukte dat de HHJO er is voor 

het geheel van de kerk. 

Ds. W.M. Mulder gaf een toe-

lichting op het jaarplan van de 

commissie zending. Hij gaf aan dat 

de commissie een nieuwe MOU 

(Memorandum of Understanding) 

heeft vastgesteld en ondertekend, 

met het streven naar (meer) zelf-

standigheid en zelfredzaamheid 

van de RPC.

De jaarplannen van de commissie 

opleiding en vorming, de commis-

sie evangelisatie en de commissie 

Israël werden door respectievelijk 

dr. R. Bisschop, ds. R.W. Mulder en 

ouderling P.D. Knöps toegelicht. 

Dhr. J. ten Klooster gaf namens de 

commissie toezicht en financiën 

een toelichting op de begrotingen 

van de Stichting Predikantspen-

sioenen, de Stichting Predikants-

traktementen en het kerkelijk 

bureau. 

Alle jaarplannen en begrotingen 

werden door de synode vastge-

steld en goedgekeurd.  

Na de sluiting door ouderling De 

Bie werd er afscheid genomen 

van ds. W.M. Mulder, vanwege zijn 

vertrek naar Springford, Canada, 

begin volgend jaar. Ds. Mulder gaf 

de synode de zegenbede mee 

uit 2 Korinthe 13: ‘Voorts, broe-

ders, zijt blijde, wordt volmaakt, 

zijt getroost, zijt eensgezind, leeft 

in vrede; en de God der liefde en 

des vredes zal met u zijn. Groet 

elkander met een heiligen kus.  

U groeten al de heiligen.’

Kerkgebouw HHG Lunteren
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Ongeveer de helft van de verenigingen is dit 

seizoen verdergegaan met het Bijbelstudie-

boekje over David. Dit vanwege het feit dat er 

vorig seizoen vanwege het coronavirus heel 

veel avonden niet doorgegaan zijn. De andere 

helft is gestart met het nieuwe boekje over 

Openbaring. Maar ook nu zijn er al verschillen-

de avonden geannuleerd. Hoe jammer dat ook 

is, de Heere is aan tijd noch plaats gebonden. 

Hij kan ook thuis Zijn zegen geven bij het be-

studeren van de Bijbel. Dat wensen we u allen 

van harte toe. U kunt beide boekjes overigens 

nog steeds (bij)bestellen. 

We leven in zorgvolle donkere tijden, maar ook 

nu nog klinken de beloften uit Jesaja 9: 'Het 

volk dat in duisternis wandelt, zal een groot 

licht zien; degenen die wonen in het land van 

de schaduw des doods, over dezelve zal een 

licht schijnen. Want een Kind is ons geboren, 

een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij 

is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam 

Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeu-

wigheid, Vredevorst.'

Gezegende Kerstdagen en Gods onmisbare 

zegen toegewenst voor het jaar 2022. 

VERSLAG 
REGIOBIJEENKOMST 

VAN DE REDACTIE

Elspeet

In deze laatste bijdrage van de Vrouwenbond van dit jaar voor ZODK  

hebben we voor u een verslag van de regiobijeenkomst in Elspeet.

A. Rijken-Ubak, Haaften

VROUWENBOND
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Ds. D. Heemskerk heeft een lezing gehouden over 

het onderwerp: ‘Hoe te leven als christen in deze 

moderne tijd’.

Na het lezen van Matthéüs 10:24-33 hield de 

dominee een lezing over genoemd onderwerp. 

Het eerste aandachtspunt was: De omstandighe-

den van een christen. We leven in een tijd waarin 

de beeldcultuur centraal staat. Waarin het ge-

vaar ontstaat dat we weinig tijd hebben voor het 

Woord van God. Gods Woord moet niet alleen 

gelezen worden, maar we moeten de Bijbel ook 

onderzoeken. We proberen ons te vaak te ver-

ontschuldigen door te zeggen dat we geen tijd 

hebben om met Gods Woord bezig te zijn. In elke 

tijd zijn er verleidingen waaraan we blootgesteld 

kunnen worden. Maar God zoekt zondaren.

Als tweede aandachtspunt kwam aan de orde: 

Het richtsnoer van de christen. De Heilige Schrift 

moet ons richtsnoer zijn in ons leven. We moeten 

niet meebewegen met de wereld, het Woord niet 

aanpassen aan onze maatstaven. Wij als mensen 

hebben niet de waarheid. Maar de Heere wil Zijn 

licht en waarheid geven. Deze boodschap is tijd-

loos. Gods Woord blijft hetzelfde. 

Het derde aandachtspunt was: De opdracht aan 

de christen. Onze opdracht is dat wij het Woord 

uitdragen als vreemdeling hier op de aarde. Hoe 

zullen we Hem belijden voor de mensen? Dit 

vraagt een oprecht leven voor de Heere. Als dat 

niet zo is dan komt de Naam van de Heere in het 

geding. Door onze houding kunnen wij respect 

afdwingen.

Bij het vierde aandachtspunt kwam aan de orde: De 

vertroosting voor de christen. We zijn niet op de aarde 

om het goed te hebben. Maar om de goede strijd van 

het geloof te strijden. Als we opgaan in de wereld dan 

zullen we daar rekenschap van af moeten leggen. 

Maar als de Heere werkt in ons leven dan komt er 

een breuk met ons oude leven. Dan mogen we de 

wetenschap hebben dat we een Zaligmaker nodig 

hebben. Dat mag onze troost zijn. We kunnen ge-

smaad worden om de Naam van Christus. We mogen 

dan smeken om Zijn kracht. Wie mogen we belijden? 

De Heere, Hij Die de eerkroon ontvangen heeft.

EEN VRIENDELIJK VERZOEK

Kopij voor dit blad en/of website en bestellingen 

Bijbelstudieboekjes: a.rijken-ubak@solcon.nl 

Algemene berichten en vragen: 

cbhovestadstoffer@solcon.nl (secretaresse)

Wijzigingen in het bestuur: 

pjoppedewaard@solcon.nl

BIJEENKOMST 
VROUWENVERENIGINGEN 

25 NOVEMBER 2021, 
ELSPEET 

J. Beeke-Groenendijk, Epe
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UIT DE KERK EN DE GEMEENTEN

BEROEPEN 

• te Moerkapelle i.c.m. Scheveningen  

(Thabor) en Voorschoten

 ds. J.W. van Estrik te Goedereede

• te Zwartebroek – Terschuur – Voorthuizen

 ds. K. Klopstra te Barendrecht

• te Lunteren, Wijkgemeente Noord

 ds. C.J.P. van der Bas te Zomba, Malawi

 beslissingsdatum: D.V. 22 december a.s.

• te Oud-Beijerland

 ds. H. Lassche te Rijssen

DE REDACTIE  ONTVING DE VOLGENDE DAGBOEKEN:

IN DE VOETSPOREN VAN... – DAGBOEK VOOR JONGEREN, DS. A.C. UITSLAG,  

UITG. DEN HERTOG, HOUTEN 2021, € 17,90

‘In dit dagboek komt het leven van meer dan twintig Bijbelse personen aan de orde. Hun leven 

staat in de Bijbel, met het doel dat jij er iets van kunt leren. Soms is hun voorbeeld het waard om 

na te volgen. Soms ook niet. Het blijkt wel dat al in de tijd van de Bijbel mensen aanliepen tegen de 

onderwerpen waar jij ook mee te maken hebt: zelfacceptatie, kleding, verleiding, carrière, heb-

zucht, seksuele gerichtheid en nog veel meer. Deze onderwerpen komen in dit dagboek aan de 

orde. Bovenal het belangrijkste onderwerp: de Heere Jezus, de Zaligmaker van zondaren. En de 

vraag daarbij: hoe krijg ik deel aan Hem?’, aldus de auteur in zijn woord vooraf.

VERZAMELDE AREN – BIJBELS DAGBOEK, DS. D. HEEMSKERK (RED.),  

UITG. DEN HERTOG, HOUTEN 2021, € 13,90

Ook dit dagboek verschijnt jaarlijks en is eveneens thematisch geordend. De auteurs behoren 

allen tot de Hersteld Hervormde Kerk. Naast de samensteller werken dit jaar mee: ds. IJ. R. Bijl, 

ds. A. de Groot, ds. J.D. Heikamp, ds. H. Juffer, ds. J. van Meggelen, ds. A.P. Muilwijk, ds. R.W. Mul-

der, ds. W. Pieters, ds. W. Roos, ds. A. Vlietstra en ds. D. Zoet. Er is rekening gehouden met het 

kerkelijk jaar en achterin is een tekstregister opgenomen. 

LEVEN EN LICHT – BIJBELS DAGBOEK 2022, DS. J.J. VAN ECKEVELD E.A.,  

UITG. DEN HERTOG, HOUTEN 2021, € 8,90

Een jaarlijks verschijnend dagboek. Elke maand vormt een thematische eenheid. Ook 

wordt rekening gehouden met het kerkelijk jaar en de bijzondere gedenkdagen. Dit jaar is 

er een zevental medewerkers, te weten ds. J.J. van Eckeveld (Ger. Gem), ds. M. Goudriaan 

(PKN), ds. K. Hoefnagel (CGK), ds. M. Karens (Ger. Gem.), ds. J.S. van der Net (Ger. Gem.),  

ds. L.W.Ch. Ruijgrok (HHK) en ds. A. van de Weerd (CGK). De predikanten Van Eckeveld en 

Van der Net verzorgen ieder één maand, de overige auteurs ieder twee. 

ZOEK DE HEERE VROEG – DAGBOEK BIJ DE BIJBEL, J. BOEDER,  

UITG. DEN HERTOG, HOUTEN 2021, € 15,90

Dit dagboek is bestemd voor jongeren vanaf 12 jaar. Aan de hand van verschillende 

Bijbelse geschiedenissen worden lijnen getrokken naar het hart en het leven. In de uitleg 

verwijst de auteur veelvuldig naar de kanttekeningen bij de Statenvertaling om ook deze 

dichter bij de jongeren te brengen. 

BOEKAANKONDIGINGEN - DAGBOEKEN
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ADVERTENTIE

VACATURE

VACATURE

Bij Elim in Barneveld zijn vacatures voor 
verzorgende IG en verpleegkundige. 
Ook op oproepbasis.

Aan de slag in 
de ouderenzorg?

elim-barneveld.nl/vacatures

NIEUWE KERSTPREEK

EEN PREEK VAN WILLIAM JAY 
OVER 1 JOHANNES 4:14

De Zaligmaker 
van de wereld!

085-4018729 • www.tabernakel.nl

U kunt deze preek ook downloaden op onze website.

Als kerstkaart te versturen met één decemberzegel. 
De enveloppen worden bijgeleverd.

           Als God de Zoon van Zijn liefde 
zond als de Zaligmaker van de 

wereld – dan bevond de wereld zich in een verloren 
toestand. Dan is het van het grootste belang dat 

de wereld zalig wordt gemaakt. En wat een ontfer-
ming moet dan het hart van de Zender hebben vervuld! 
‘Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard.’ In deze 
preek benoemt Jay kernachtig zes gevolgtrekkingen uit 1 
Johannes 4:14. Gelukkig wie op deze Zaligmaker vertrou-
wen, en groeien, bloeien en vrucht dragen in Hem.

*Bij afname van minder dan 10 stuks: € 2,50 per stuk.

OOK VAN VOORGAANDE JAREN ZIJN NOG 
KERSTKAARTEN MET EEN PREEK BESCHIKBAAR.

€ 1,25
PER STUK*

Verschenen in 
de boekhandel: 

Veelgevraagd, 
geheel herziene dagboek 

MORGEN-
GEDACHTEN

OCTAVIUS WINSLOW 
VOOR € 29,95 

(franco bij 2 of meer): 

www.ramshoorn.nl 
06-22780238

(LEERLING)

MATROOS
GEZOCHT!

Binnenvaartschip
Levina Helena

Weekend vrij
Vaargebied NL en DL

06 11 85 53 16
06 57 31 00 04

Uw adres voor ambachtelijke  
chocolade producten uit  
eigen atelier. 
 

Bonbons, pralines, truffels en allerlei andere 
(h)eerlijke chocolade producten.  

Ook zijn wij uw adres voor relatiegeschenken en 
cadeau pakketten. 

 
Kom snel eens langs in onze praktijk.  

Ring 119, Dirksland www.doktercacao.nl 
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De preek ging viraal, zoals 

dat heet, en is op YouTube 

inmiddels al zo’n 800.000 

keer bekeken. En zoals dat 

gaat met zo’n preek: er waren 

mensen die met dankbaar-

heid kennis namen van de 

duiding die ds. Visser in deze 

preek gaf, maar er was ook 

veel kritiek. Ds. Visser zou 

zich hebben ontpopt als een 

complotdenker, als iemand 

dus die gelooft dat er op 

de achtergrond van allerlei 

ontwikkelingen een ragfijn 

politiek machtsspel wordt 

gespeeld. Bovendien had 

ds. Visser zich vergist (hij 

verwarde de WHO en de 

WEF), en moest zich vooral 

schamen dat hij zich voor een 

bepaald karretje had laten 

spannen. Voor de vergissin-

gen in de preek heeft ds. 

Visser inmiddels zijn excuses 

aangeboden.

Door al het gedoe dat de 

preek heeft opgeroepen, 

dreigt de aandacht voor 

de inzet van de preek, de 

rode draad, uit het zicht te 

verdwijnen. En die is dat er 

wel degelijk iets aan de hand 

is, en dat het mogelijk is daar 

vanuit de Bijbel iets over te 

zeggen. We leven ontegen-

zeggelijk in hoogst verwar-

rende tijden, met een over-

heid die op tal van terreinen 

steeds dieper in ons leven wil 

doordringen, steeds meer uit 

is op controle en met behulp 

van de nieuwste technologie 

in staat is mensen uit te slui-

ten. Menno de Bruyne van de 

SGP schreef onlangs in  

De Banier: ‘Het gaat stapje 

voor stapje, steeds verder.  

En wat eerst tijdelijk is (paar 

weken of zo) wordt gaan-

deweg maanden, mogelijk 

jaren. Waarom het QR-teken 

niet óók verplichten voor: 

winkels, supermarkten, ker-

ken, scholen, cursussen, zie-

kenhuizen, bussen en treinen 

of gemeentehuizen?’

Geloof in een complot vind 

ik iets voor naïeve mensen, 

maar ik onderken het gevoel 

van onbehagen dat mensen 

kan bevangen wanneer zij 

zich in hun rechten en vrijhe-

den bedreigd en aangetast 

voelen, zich steeds meer res-

pectloos behandeld voelen, 

zich buitengesloten voelen, 

en uit de diepte van de zee 

een beest zien verrijzen, een 

Leviathan die absoluut en 

soeverein wil heersen, en 

daarin meedogenloos is. Op 

dat gevaar, en de consequen-

ties daarvan voor het chris-

telijk leven, heeft ds. Visser 

willen wijzen. Die boodschap 

is en blijft, ook na alle kritiek, 

behartigenswaardiger dan 

ooit. Vooral het slot van de 

preek is ook van belang. Wie 

zal staande blijven in een tijd 

van bedreiging en uitsluiting? 

Dat kan alleen als we ons 

aan Christus hebben toever-

trouwd en in Zijn spoor gaan. 

COLUMN

Ds. P. J. (Paul) Visser, predikant van de Maranathakerk in Rotterdam-Zuid, is de afgelopen tijd 

veelvuldig in het nieuws geweest. Op 10 oktober jl. sprak hij in Middelburg een preek uit over 

Openbaring 13. Bij de duiding van het beest dat in dat hoofdstuk wordt beschreven, legde hij 

een verband met de maatschappelijke en politieke actualiteit: met een overheid die steeds 

meer controle krijgt over het leven van burgers en met toekomstplannen die ons niets dan 

goeds in het vooruitzicht stellen. Als je daar allemaal niet in gelooft en deze toekomst afwijst, 

kun je zo maar worden ‘uitgeplugd’, betoogde ds. Visser, uitgesloten worden omdat je het  

teken van het beest weigert.

EEN OMSTREDEN PREEK

B.J. Spruyt
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Galileistraat 39
3902 HR Veenendaal

 0318 529 527 
info@vaneldikcoatings.nl

WWW.VANELD I KCOAT INGS . N L

Ontdek de service van

Van Eldik Coatings! 

Bel (0318) 529 527 of kom langs

in onze verfgroothandel.

Welkom!
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Galileistraat 39  

3902 HR Veenendaal

t  (0318) 529 527  

f  (0318) 517 333  

e  info@vaneldikcoatings.nl  

i  www.vaneldikcoatings.nl

Wij leveren verf en 
alle benodigdheden, 

precies wanneer u 
het nodig heeft

Ontdek de service van

Van Eldik Coatings! 

Bel (0318) 529 527 of kom langs

in onze verfgroothandel.

Welkom!

B

E
S

T
E

L
L

E

N
 A

F
L

E
V

E
R

E

N

F
V

E
R

E

N

AA

F
V

E
R

E

N

Galileistraat 39  

3902 HR Veenendaal

t  (0318) 529 527  

f  (0318) 517 333  

e  info@vaneldikcoatings.nl  

i  www.vaneldikcoatings.nl

Wij leveren verf en 
alle benodigdheden, 

precies wanneer u 
het nodig heeft

Ontdek de service van 
Van Eldik Coatings! 
Bel (0318) 529 527 

of kom langs in onze 
verfgroothandel. 

Welkom!

Welkom bij Cedrah!
Collega Elise vind het geweldig om ouderen de 
zorg te geven die zij nodig hebben, afgestemd 
op hun laatste wensen en behoeften. ‘Met liefde 
en passie doe ik mijn werk; ik ben hier hele-
maal op mijn plek. En uiteraard geniet ik altijd 
van een fijn en open gesprek van hart tot hart.’

Bij Cedrah bieden we je talloze opleidings-
mogelijkheden in combinatie met een 
toffe werkplek. Geen werkervaring? Geen 
probleem! Of je nu beginneling, ervaren of 
herintreder bent, we kijken graag naar de 
mogelijkheden die er zijn!

Ben jij op zoek naar een baan 
die goed te combineren 
is met je gezin?

Interesse? 
Neem contact op met onze recruiter Marieke Smits:

 06 21 13 68 91   m.smits@cedrah.nl of kijk op   werkenbijcedrah.nl

Weet je dat er bij ons 
verschillende collega’s 
werken die een beroepen-
switch hebben gedaan? 
Scan de QR-code 
voor het verhaal van 
oud-baggeraar Teus Vink!
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Harskamp   |   0318 461 651   |   www.driesten.nl/vacatures

Bekijk al onze vacatures op

Meer weten over deze functies?  
Bel met Anne van Driesten
mobile: 06 - 53 25 33 72

Wil jij met ons meebouwen?
Stuur je sollicitatie dan naar
mail: avandriesten@driesten.nl

WORD ONDERDEEL VAN ONS TEAM!

    Calculator

    Metselaar / Onderhoud

    Personeelsadministrateur

WIJ ZOEKEN:

Verbindend bouwen
Bouwen is samenwerken. De juiste 

mensen bij elkaar en de juiste 

krachten bundelen. In een vroeg 

stadium meedenken met de klant 

om zo het beste eindresultaat 

te bereiken. Het is de manier 

waarop Opa van Driesten in 1923 

al bouwde en de basis legde 

voor het huidige bedrijf. Het is 

de manier waarop wij kleine en 

grote projecten realiseren in 

woningbouwen utiliteitsbouw. 

Teamwork
Wij werken vaak als een team. 

Het is daarbij van belang dat je de 

ander echt kent. Elkaar begrijpen 

en vertrouwen. Je merkt hierdoor 

echt dat onze mensen elkaar 

willen helpen groeien. Op de 

bouw zelf is dit gevoel ook goed 

te zien. Onze jongens leren van 

elkaar en maken samen prachtige 

gebouwen!

Persoonlijke ontwikkeling
En last but not least: je vindt het 

gaaf om mee te bouwen aan 

Van Driesten Bouwbedrijf en 

je persoonlijk te ontwikkelen. 

Wij hebben de nodige ambities, 

dat spreekt jou aan. Wil je een 

bepaalde opleiding of training 

volgen? Leren en ontwikkelen 

vinden we belangrijk en in dat 

opzicht is er veel bespreekbaar. 

Samen bouwen.

VACATURE
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ADVERTENTIE

Een niet onbelangrijke vraag, want veiligheid is 
een groot goed. Want waar u ook bent, als u zich 
niet veilig voelt, bent u niet op uw gemak. Het 
is fijn als er middelen of maatregelen zijn die 
voor uw veiligheid zorgen. En dat geeft ook gelijk 
weer een ander gevoel. Zijn al die dingen nodig 
om te zorgen dat ik veilig ben? In wat voor een 
omgeving ben je dan als dit allemaal nodig is? De 
kinderen op het Cheider zijn er misschien aan 
gewend. Maar welke basisschoolleerling heeft 
het, dat zijn schoolgebouw achter een groot hek 
staat en camera’s alles voortdurend in de gaten 
houden? En als je even een boodschap voor de 
juffrouw of meester moet doen, er eerst van 
alles moet worden geregeld, zodat dit veilig kan 
gebeuren?  
 
Het is een eenvoudig vast te stellen feit dat het 
antisemitisme toeneemt, ook in ons land. Het 
Joodse volk heeft door alle eeuwen heen moeten 
lijden. Hen zijn de woorden Gods toebetrouwd 
(Rom. 3: 2) en daarom hebben wij veel aan hen 
te danken. Maar wat doet u tegen het antisemi-
tisme? Wat kunt u er tegen doen? 

Bijzonder is het als onze Joodse vrienden ervaren 
dat er meeleven is. En meeleven is meelijden! 
Gaat u het aan uw hart als Gods oogappel wordt 
aangeraakt (Deut. 32: 10)? Zij hebben een bijzon-
dere positie. De Heere noemt hen Zijn eerstge-
borene (Ex. 4: 22). In het huisgezin, bestaande 
uit Jood en heiden, is en blijft het Joodse volk de 
eerstgeborene. En de Heere blijft getrouw aan 
Zijn Woord. En daarom is antisemitisme niet een 
strijd tegen het volk van God alleen, maar ten 
diepste tegen de God van dat volk. Daarom kan 
het antisemitisme ons niet onberoerd laten?  
 
Bijzonder als wij dan ook mogen bijdragen aan 
de veiligheid van het Joodse volk. Daarbij is uw 
gebed nodig. Maar laat ook op uw woord de 
daad volgen. Uit liefde! Uw financiële bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld en daarmee mag ook 
u hen tot een getuigenis zijn (Rom. 10: 2) en een 
bijdrage leveren tegen het antisemitisme.
 
 

Ds. R. van de Kamp, Opheusden

Voelt u zich veilig?

Molenstraat 5
3927 AB Renswoude

info@vriendenvanhetcheider.nl 
Tel. 0318 – 51 94 04

Help ons helpen! Maak uw gift over op  
NL 22 INGB 0000419925 t.n.v ‘Vrienden van het Cheider’ te Gouda

www.vriendenvanhetcheider.nl


