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Deze woorden waren eens gericht tot de oud geworden richter Samuël. 

Omdat hij al zijn werkzaamheden niet meer kon vervullen, had hij zijn 

zonen als onderrechters aangesteld. Gevoelig voor aardse rijkdom 

waren zij, in tegenstelling tot hun vader, omkoopbaar. De oudsten van 

het volk hadden alles gezien; bezorgd maakten ze een plan. Graag 

wilden ze de periode waarin Samuël als richter aan het hoofd stond 

van de natie afsluiten en een koning in plaats van hem aanstellen. Ze 

komen met dit plan bij de oude Samuël. Op zich lijkt het nog niet eens 

zo’n raar plan. Toch staat er in vs. 6a ‘Maar dit woord was kwaad in de 

ogen van Samuël.’ Uit het vervolg blijkt dat dit plan ook kwaad was in de 

ogen van de HEERE.    

Wat een les! Dat wat voor ons gevoel zo verstandig kan lijken, kan grote 

zonde zijn voor de HEERE. Wat was hier aan de hand? Twee dingen zijn 

hier te noemen. (1) Samuel kwam als richter voortdurend op voor de 

rechten van de HEERE, de Koning van Israël. ‘Richt uw hart tot de HEERE 

en dient Hem alleen’  (1 Sam. 7:3). Van deze wekstem en deze claim 

wilden zij wel af. Meer vrijheid en ongebondenheid, dat was de wens 

van hun hart. (2) Verder wilden zij een koning gelijk de andere volken 

(vs. 5b). Een machtig heerser bij wie zij zich veilig zouden voelen en die 

hen meer onafhankelijk zou maken van de HEERE. 

Herkenbaar allemaal vindt u niet? Ongebondenheid en 

onafhankelijkheid was immers onze keuze in het paradijs. Wij op de 

troon en God eraf. Hoe diep is die keuze bevestigd geworden ten 

tijde van Jezus’ omwandeling op aarde. Pilatus riep: ‘Ziet, uw Koning.’ 

En zij riepen: ‘Neem weg, neem weg, kruis Hem!’ (Joh. 19:14 en 15). Hoe 

Godonterend! Hoe helwaardig makend! Hoe dwaas ook om deze 

goede Koning te verlaten! Wie dat door de werking van Gods Geest 

werkelijk gaat verstaan valt van zijn troon in het stof en leert uit de 

diepte van zijn ellende de Koning om genade te smeken. Is dit reeds bij 

u en jou gebeurd? Weet dat wie zich blijft verharden tegen deze Koning 

eens aan Zijn voeten doodgeslagen zal worden (Luk. 19:27). Wie echter 

door genade echt voor Hem leert buigen en gans hulpeloos tot Hem 

leert vluchten, die zal Hij ten Redder zijn (Ps. 72:6). Want om de schuld 

van dat volk te betalen is deze Koning vrijwillig knecht geworden. 

Gehoorzaam zelfs tot de dood van het kruis. Daar hing: ‘Jezus, de Koning 

der Joden’ (Matth. 27:37). Allen, die in het stof door een geschonken 

geloof een blik op Hem mogen slaan, zingen in verwondering: 

‘Beminlijk Vorst Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der 

mensen ver te boven; genâ is op Uw lippen uitgestort; dies G’ eeuwiglijk 

van God gezegend wordt.’ Lezer, is deze Koning reeds uw Koning? 

MEDITATIE

Ds. H.J. van Marle, Staphorst

‘WANT ZIJ HEBBEN U NIET VERWORPEN, 
MAAR ZIJ HEBBEN MIJ VERWORPEN  
DAT IK GEEN KONING OVER HEN ZAL ZIJN.’  
1 SAM. 8:7b
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‘Het zal niet lang meer duren 

of we hebben in Nederland 

ook met onderdrukking en 

vervolging te maken.’ Het 

was een gesprekje van en-

kele weken geleden. Iemand 

maakte die opmerking en je 

eerste reactie is dan om te 

relativeren. Ik moest er weer 

aan denken toen Open Doors 

de nieuwe ranglijst christen-

vervolging publiceerde.  

We konden lezen dat 1 op  

de 7 christenen zijn geloof 

niet in vrijheid kan belijden. 

Je inleven wat dat betekent 

is lastig als je zelf het voor-

recht hebt in betrekkelijke 

vrijheid te leven. Ik schrijf 

bewust: betrekkelijk, omdat 

ook in ons land die vrijheid 

onder druk staat. 

SITUATIE WERELDWIJD

Het aantal vervolgde christe-

nen is dit jaar met 20 miljoen 

gestegen ten opzichte van 

vorig jaar. Dat betekent 20 

miljoen mensen extra die zich 

niet veilig voelen, bedreigd 

worden en in de meest extre-

me gevallen moeten vrezen 

voor hun leven. Daarnaast 

kunnen we lezen dat de mate 

HOOFDARTIKEL

Vervolging

VRIJHEID VAN 
GODSDIENST?

‘In de wereld zult gij verdrukking hebben.’ Dat is de dagelijkse werkelijkheid voor 360 miljoen 

christenen die lijden onder vervolging. We konden het lezen in de publicaties naar aanleiding 

van de ranglijst christenvervolging 2022 van Open Doors. Dat is een groter aantal dan vorig 

jaar. Het gaat dan alleen over de landen waar christenen het zwaarst worden vervolgd.  

Ook in veel niet genoemde landen ervaren christenen meer en meer de waarheid van de 

genoemde tekst (Joh. 16:33). In ons land is er vrijheid van godsdienst; met verdrukking  

hebben we hier gelukkig niet te maken. Of is dat te positief uitgedrukt?

H. Vos, Gameren
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van onderdrukking en vervolging 

heviger is geworden. Soms zijn 

de overheden actief betrokken, 

christenen worden gevolgd bij 

alles wat ze doen en laten. In an-

dere gevallen is er discriminatie 

en uitsluiting. Hoe het ook zij, het 

belijden van het geloof in Jezus 

Christus en het uitkomen voor 

Zijn naam heeft consequenties. 

We kennen allen wel de verha-

len zoals die soms naar buiten 

komen. Het is ook niet nieuw. 

Toen ik nog jong was kreeg ik 

het boekje: ’De ondergrondse 

kerk, gemarteld om Christus’ wil’. 

Dat maakte toen een geweldi-

ge indruk op me. De schrijver, 

Richard Wurmbrand, heeft jaren 

in de gevangenis gezeten en 

is, zoals hij het zelf omschrijft, 

gemarteld om ‘de misdaad van 

het christen-zijn’. De methoden 

van onderdrukking zullen veran-

derd zijn, maar zijn niet minder 

heftig. Christen zijn is in sommige 

landen levensbedreigend. Het 

mag ons dagelijks gebed wel zijn 

dat de Heere kracht geeft om 

staande te blijven in die moeilijke 

omstandigheden.

ACTUALITEIT

In ons land waarborgt de 

Grondwet in artikel 6 de vrijheid 

van godsdienst. In dat artikel is 

vastgelegd dat een ieder het 

recht heeft om zijn godsdienst of 

levensovertuiging, individueel of 

in gemeenschap met anderen, 

vrij te belijden. Dit is niet ongeli-

miteerd. Er staat bij: behoudens 

ieders verantwoordelijkheid 

volgens de wet. Verder is in 

lid 2 geregeld dat de overheid 

buiten (kerk)gebouwen regels 

kan stellen ter bescherming van 

de gezondheid, het belang van 

het verkeer en ter voorkoming 

van wanordelijkheden. Dit is de 

formele kant. De realiteit van elke 

dag is dat er de nodige zaken 

zijn te noemen die, ondanks 

artikel 6, beperkingen opleggen 

aan een christen die naar Gods 

inzettingen wil leven. Ik denk dan 

aan het begrip ‘weigerambte-

naar’ dat inmiddels al weer een 

aantal jaren geleden is ontstaan 

voor een trouwambtenaar die 

op grond van gewetensbezwa-

ren weigert twee mensen van 

hetzelfde geslacht te trouwen. Ik 

denk ook aan wat in de achterlig-

gende maanden  misschien wel 

het meest besproken onderwerp 

is geweest, de drang c.q. dwang 

tot vaccineren tegen COVID-19. 

Degenen die op grond van 

godsdienstige motieven hierte-

gen bezwaren hebben, voelden 

Het aantal vervolgde 
christenen is dit jaar met 
20 miljoen gestegen ten 
opzichte van vorig jaar. 
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zich behoorlijk onder druk gezet. 

In het verlengde hiervan dreigt 

uitsluiting bij de invoering van het 

zogenaamde 2G-beleid. 

Iets heel anders is de zondags-

rust. We moeten vaststellen dat 

steeds meer winkels en bedrij-

ven de zondag als een gewone 

werkdag zijn gaan zien. Dat heeft 

consequenties voor hen die 

de zondag als Gods dag willen 

handhaven. We moeten erop re-

kenen dat het steeds lastiger zal 

worden om als werknemer een 

uitzonderingspositie te krijgen en 

vrijgesteld te worden van wer-

ken op zondag. Er zijn nog veel 

meer dingen te noemen; ik denk 

bijvoorbeeld aan de genderideo-

logie. Hoe lang hebben we nog 

de ruimte om in het openbaar 

te zeggen dat wij vasthouden 

aan het Bijbelse gegeven van de 

schepping van man en vrouw en 

de instelling van het huwelijk tus-

sen die beiden? Ook het onder-

wijs, beter gezegd de vrijheid van 

onderwijs, is een punt van zorg. Er 

wordt heel geleidelijk een beleid 

gevoerd waarbij deze vrijheid on-

der druk komt. Samenvattend: als 

je de trend van deze ontwikkelin-

gen doortrekt naar de toekomst is 

er ook in ons land reden tot zorg.

    

TOEKOMST

Het christelijk geloof is niet vrij-

blijvend. Het heeft gevolgen. We 

kunnen niet overal aan meedoen. 

Het onderscheid komt openbaar. 

Het roept weerstand op, zoals het 

Evangelie van Jezus Christus dat 

vanaf het begin heeft gedaan. De 

satan mobiliseert allerlei krachten 

om de invloed van het Evangelie 

te beperken en uit te roeien. Dat 

begon al in het Paradijs en gaat 

onverminderd door. Hoe het in de 

jonge christengemeenten ging 

lezen we in het boek Handelin-

gen, hoe het vandaag wereldwijd 

gaat laat het rapport van Open 

Doors zien, en in het voorgaande 

is wat gezegd over de situatie in 

ons land.

Als we over de toekomst spreken 

moeten we ons altijd realiseren 

dat dit met veel beperkingen is. 

We weten niet of we de dag van 

morgen nog zullen beleven; dat 

alleen laat al zien dat we hiermee 

erg voorzichtig moeten zijn. Maar 

het is ook zo dat we vooruit moe-

ten kijken en moeten zorgen voor 

morgen. Daarbij mogen we lijnen 

uit het verleden doortrekken. Wat 

we zien is een verdere beperking 

in het mogen leven naar wat Gods 

Woord ons voorhoudt. Voorbeel-

den zijn hierboven genoemd. Het 

voegt niet veel toe om speculatief 

verder te doordenken wat dat 

concreet zou kunnen gaan bete-

kenen. Wel kun je als algemene 

lijn stellen dat er meer en meer 

druk zal komen om minder strin-

gent om te gaan met wat naar 

Bijbelse maatstaven principiële 

grenzen zijn.. De maatschappe-

lijke en politieke ontwikkelingen 

hebben geleid tot een nieuw libe-

ralisme, waarbij, zoals B.J. Spruyt 

dat heeft uiteengezet in enkele 

voorgaande nummers van dit blad, 

‘je mag zijn wie je bent zolang je 

het maar met hen eens bent’.  

Een voorbeeld hoe het in de  

praktijk kan gaan, zagen we in het 

proces tegen de Finse christen- 

politica Räsänen (zie het artikel  

van ds. P.C. Hoek in het vorige 

nummer). Zoiets zou in ons land 

ook zomaar kunnen gebeuren.

PERSOONLIJKE BEKERING

Constateren van deze ontwik-

kelingen is niet voldoende. Het 

is van groot belang dat we als 

gezinnen, kerken en scholen ons 

hiervan bewust zijn. We moeten 

ons voorbereiden op de tijd die 

komen gaat. Allereerst in het 

gebed. Laten we dat niet verge-

ten. Maar ook dat we doen wat 

onze hand vindt om te doen. In 

de gezinnen ligt er de taak om 

kinderen en jongeren erop voor 

te bereiden dat we ‘in de wereld’ 

vaak niet begrepen zullen wor-

den. Kerken en scholen hebben 

hierbij eveneens een belangrijke 

rol. De godsdienstvrijheid staat 

onder druk. Het hangt samen met 

een ontwikkeling waarbij de mens 

niet God, maar zichzelf steeds 

meer centraal stelt. Ik lees in De 

toekomst van de gereformeerde 

gezindte (De Banier, 2013), waar 

het gaat over de strijd tegen de 

geest van de eeuw: ‘De herleving 

van de kerk in Europa begint met 

de bekering van mijn geesteloos-

heid en de geesteloosheid van 

de kerk.’ Dan gaat het er niet in 

de eerste plaats om dat anderen 

tot inkeer komen, maar ikzelf. Dat 

mag vanuit de wetenschap die 

volgt uit de tekst waar ik mee 

begon, de tekst die de Heere 

Jezus Zelf heeft uitgesproken, 

‘In de wereld zult gij verdrukking 

hebben’, maar daar houdt het niet 

mee op, Hij vervolgt: ‘maar hebt 

goeden moed, Ik heb de wereld 

overwonnen.’ 
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VERGEVING

Nadat er belijdenis is gedaan 

van de kerk, vervolgt de 

apostolische geloofsbelij-

denis met de vergeving. De 

apostolische geloofsbelijdenis 

noemt drie weldaden die we 

in de gemeenschap van de 

kerk ontvangen, namelijk ver-

geving, lichamelijke opstan-

ding en eeuwig leven. Er zou-

den veel meer genadegaven 

kunnen worden genoemd; 

denk aan heiliging, geestelijke 

wijsheid, of de hemel. Het feit 

dat deze drie weldaden wor-

den genoemd, betekent dat 

we hier met de kern van Gods 

genade hebben te doen. 

Blijkbaar achtte men ook in 

de Vroege Kerk de vergeving 

van de zonden essentieel. We 

kunnen dus niet zeggen dat 

de vraag naar de vergeving en 

de rechtvaardiging pas in de 

Reformatie op tafel werd ge-

legd. Neen, de vergeving van 

de zonden werd ook in het 

prille stadium van de nieuw-

testamentische kerk bespro-

ken en bepreekt, ervaren en 

beleden. Dit is een aanwijzing 

hoezeer het geestelijke leven 

draait om de vraag naar de 

vergeving van de zonden. We 

moeten hierbij niet denken 

aan een eenmalige verge-

ving, maar aan de dagelijkse 

vergeving, zoals dat ook blijkt 

uit het ‘Onze Vader’. Als onze 

zonden voor ons verleden tijd 

zijn, snappen we niet goed 

dat de apostolische geloofs-

belijdenis hierop toespitst, 

maar als we (meer en meer) 

ontdekken hoezeer we God 

verdriet doen en vertoornen, 

krijgt dit artikel steeds diepere 

betekenis. 

Wat is de vergeving?, zo 

legt Calvijn de inwoners van 

Genève op de lippen in vraag 

102. Het is pure goedheid, de 

betekenis van het woordje 

‘gratuita’. Opvallend genoeg 

gebruikt hij juridische termen 

CATECHISMUS VAN GENÈVE

Dr. W. van Vlastuin, Wezep

(VRAAG 101-105)

Vergeving
zonden

VA N DE 
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in het vervolg van het antwoord. 

Hij gebruikt woorden als gericht 

en kwijtschelding van straf. Dat 

bepaalt ons erbij dat zonden mis-

daden zijn. Zijn we daarvan door-

drongen? Dat we misdadigers op 

het schavot zijn en dat we gratie 

ontvangen? Of zien we onze zon-

den als menselijke vergissingen, 

zoiets als het gebruik van een 

verkeerde lepel als we bij onze 

koning zouden dineren? Juist 

het besef van misdrijven onder-

streept het onuitsprekelijke won-

der van de vergeving van mijn 

zonde. Mijn zonden vergeven? Ik 

die God op het hoogst misdadig 

heb behandeld? Een ongelooflijk 

evangelie… Hoe kan ik dan gelo-

ven? De Geest is machtig genoeg 

om mij van dit Evangelie te over-

tuigen als Hij getuigt dat de God 

van het Evangelie waarachtig is in 

Zijn spreken.  

GODS BEHAGEN

In Calvijns tijd had men moeite met 

het onvoorwaardelijke karakter 

van de vergeving van de zonden. 

Denk aan de aflaten, aan de boe-

tedoeningen, aan de kwellende 

onzekerheid of men wel genoeg 

boete had gedaan. In onze tijd is 

de moeite met onvoorwaardelijke 

vergeving niet minder. Wie heeft 

er geen moeite mee? We kunnen 

uit onszelf alleen maar wettisch 

denken. We moeten toch geschikt 

zijn om vergeving te krijgen? 

We moeten toch aan voorwaarden 

voldoen? In vraag 103 onderstreept 

Calvijn het gratis-karakter van de 

vergeving. Eigen genoegdoenin-

gen doen niet mee. Wij kunnen 

God geen enkele compensatie 

geven voor Zijn oneindige verge-

ving. Voor beste brave burgers valt 

het niet mee om zo vergeving te 

krijgen. Voor echte misdadigers is 

dit de enige weg om niet te wan-

hopen. Zo schittert de oneindige 

genade van God. Hij neemt Zelf 

de straf voor Zijn rekening in het 

offer van Zijn Zoon. Zijn Zoon is dus 

geen derde partij die tussen God 

en mens instaat en God gunstig 

weet te stemmen. Gods gunst 

wordt niet gekocht en is niet af-

hankelijk van het offer van de Zoon. 

Neen, Gods gunst gaat vooraf aan 

het offer. Eerst was er Gods eeu-

wige behagen om wel te doen en 

daaruit schonk Hij Zijn Zoon  

(Joh. 3:16). Zo eindigen we ook in 

Gods behagen om ons te redden 

en te vergeven: ‘Door U, door U al-

leen, om het eeuwig welbehagen!’

BUITEN DE KERK GEEN  

ZALIGHEID

De plaats van de vergeving van 

de zonden in de apostolische 

geloofsbelijdenis is opvallend. 

Het is onderscheiden van het 

werk van Christus. Dat betekent 

dat er een verschil is tussen de 

verzoening door Christus en  

de persoonlijke vergeving.  

Dat maakt heel sterk duidelijk 

dat we het werk van de Heere 

Jezus niet zo absoluut kunnen 

verstaan, alsof er geen toepas-

sing van de Geest nodig zou  

zijn. Dat is een antinomiaanse 

dwaling die steeds weer  

opnieuw de kop opsteekt. 

Het tweede dat ons opvalt aan 

de plaats van de vergeving, is dat 

het nà de kerk wordt genoemd. 

Dat betekent dat we deel krijgen 

aan de vergeving van de zonden 

in de gemeenschap van de kerk. 

Dit punt stelt Calvijn aan de orde 

in vraag 104. Hij vraagt waarom 

de vergeving verbonden is met 

de kerk. Het is opvallend dat hij 

antwoordt dat wij eerst verenigd 

worden met Gods volk en zo 

delen in de vergeving van de zon-

den. De vereniging met Christus 

en Zijn lichaam is het kader waarin 

we vergeving krijgen. Opnieuw 

zien we hoe serieus de kerk 

wordt genomen. Het is alsof we 

Cyprianus horen getuigen dat er 

buiten de kerk geen zaligheid is. 

Zoals er buiten de ark van Noach 

geen redding was, zo is er geen 

redding buiten de ark van de 

kerk, zou deze kerkvader zeggen. 

Calvijn kan in positieve zin bij deze 

kerkvader aansluiten. Het bepaalt 

ons er tegelijk bij hoe kostbaar het 

is dat wij (in het algemeen) op het 

erf van de kerk geboren zijn. We 

bevinden ons dan in het lichaam 

van Christus waaraan de belofte 

van de vergeving van de zonden 

is gegeven. We worden daarin 

tot de hemel toe verhoogd. Op 

de wijze van de kerk hebben we 

dan al deel aan de vergeving van 

de zonden… Als we op het erf van 

de kerk geboren zijn en verloren 

gaan, moeten we het bloed van 

Christus onrein achten. Dan zal het 

Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn 

in de dag van het oordeel dan ons. 

Het duizelingwekkende privilege 

van onze geboorte op het erf van 

de kerk brengt ook een duizeling-

wekkende verantwoordelijkheid 

(in deze onomkeerbare volgorde 

van privilege en verantwoordelijk-

heid) met zich mee. 

De vereniging met 
Christus en Zijn 
lichaam is het  
kader waarin we 
vergeving krijgen.  
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PARTIJZUCHT

In vraag 105 gaat Calvijn door op 

het gegeven dat de vergeving in 

het kader van kerk wordt ont-

vangen. Hij onderstreept in deze 

vraag dat er buiten de kerk alleen 

maar veroordeling en verderf is. 

Het is opvallend hoe hij hier in het 

antwoord een vervolg aan geeft. 

Wie Christus’ lichaam scheidt en 

door partijvorming haar een-

heid splijt, is van alle hoop op de 

zaligheid afgesneden… Kijk, dat 

Calvijn met een vroom gezicht zou 

zeggen dat kerkelijke verdeeld-

heid zo erg is en dat hij de wens 

zou uitspreken dat we allen nog 

eens in de schuld zouden komen 

wegens de kerkelijke verdeeld-

heid, kunnen we ons wel voorstel-

len. Maar dit is veel radicaler! Zijn 

invalshoek is dat partijzucht de 

eenheid splijt, en wie de eenheid 

van Christus’ lichaam (!) splijt, 

heeft geen enkele hoop op de 

zaligheid… Hoeveel partijzucht 

is er in de Hersteld Hervormde 

Kerk? Wij denken zo gemakkelijk 

in partijen en vleugels, links en 

rechts, behoudend en modern, 

en de gematigden. We maken 

van de kerk een sociale optelsom 

van richtingen en we voelen ons 

evenwichtig. Ook deze even-

wichtigheid is gevangen in het 

partijdenken. Terwijl deze partij-

zucht ons buiten Christus’ lichaam 

en koninkrijk plaatst… Wie zou niet 

bang zijn voor zichzelf? Ik bedoel 

in de eerste plaats dat we deze 

consequenties niet serieus nemen 

en in de tweede plaats dat we zelf 

ook meedoen aan dat partijden-

ken. Het is nodig dat we leven uit 

Christus, dat Hij ons leven is, ons 

eten en drinken, en dat we vanuit 

Hem oog hebben voor het geheel 

van Zijn lichaam, hoe verbrokkeld 

dat ook moge zijn in 2022. 

Vraag 101: Wat volgt daarna?  

Antwoord: Ik geloof de vergeving der zonden.   

Vraag 102: Wat duidt u het woord vergeving aan?    

Antwoord: Dat God door Zijn onverdiende (gratuita) goedheid 

aan de gelovigen de zonden niet aanrekent (ignoscit) maar 

kwijtscheldt, opdat zij niet voor het gericht gedaagd worden,  

of de straf van hen geëist wordt.  

Vraag 103: Hieruit volgt, dat wij door eigen genoegdoeningen 

geenszins de vergeving der zonden verdienen, die wij van den 

Heere verkrijgen.      

Antwoord: Dat is waar. Want Christus alleen heeft door de straf 

te betalen, de genoegdoening volbracht. Wat ons betreft, er is 

bij ons niets geen vergoeding (compensatio) voorhanden, die 

wij God zouden toebrengen, maar uit Zijn loutere milddadigheid 

(liberalitas) ontvangen wij deze weldaad om niet.  

Vraag 104: Waarom verbindt gij de vergeving der zonden met 

de Kerk?       

Antwoord: Omdat niemand haar verkrijgt, tenzij hij ook tevoren 

verenigd is geweest met het volk van God, en de eenheid met 

het lichaam van Christus tot het einde toe volhardend onder-

houdt, en op die wijze duidelijk maakt, dat hij een waar lid  

van de Kerk is.  

Vraag 105: Op deze wijze stelt gij vast, dat er buiten de Kerk 

niets dan veroordeling en verderf is?        

Antwoord: Zeker. Want die een scheiding maken van het 

lichaam van Christus, en door partijen haar eenheid splijten, voor 

die is alle hoop van zaligheid afgesneden, zolang zij in zulk een 

soort scheiding blijven.

DE BEHANDELDE  
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
101 T/M 105
DE VERGEVING DER ZONDEN 
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COMMISSIE EVANGELISATIE

HET KWARTJE

Er komt een wat oudere man aanlopen. Ik vraag 

hem of hij een folder wil om te lezen. ‘Ik hoef 

geen folder’, zegt hij. ‘Ik weet er alles van. Ik ben 

christelijk opgevoed en ging elke zondag naar 

de kerk. Maar ik vond niet wat ik zocht. Ik ging 

de Bijbel lezen en ik ging naar allerlei kerken 

om de verschillen uit te zoeken. Ik sprak met 

theologen. Ik heb bij anderen gezien dat het 

hen geluk bracht, maar ik heb dat nooit gekre-

gen. Ik ben niet zo geraakt geworden, bij mij is 

het kwartje nooit gevallen. En daarom meneer, 

denk ik dat het voor mij wel niet zal zijn.’ 

Ik vraag hem of hij nog wel naar de kerk gaat. 

‘Nee, niet elke zondag, maar zo af en toe een 

keer en dat is met Bijbellezen ook zo gegaan’, 

zei hij. ‘Ik ben blij voor u dat u het heeft gevon-

den, maar voor mij is het niet.’

Ik sta verbaasd te luisteren hoe deze man zijn 

verhaal vertelt en ik weet even niets te zeggen. 

Ik denk: Is dit dan de uitverkiezing? Deze man 

zoekt en vindt niet omdat hij niet uitverkoren is? 

Opeens schiet mij een gedachte te binnen en  

ik vraag hem, terwijl hij alweer door wil lopen: 

‘Meneer, mag ik u nog één vraag stellen?  

Heeft u al eens net zoals de tollenaar op uw 

knieën gelegen voor God en het uitgeroepen:  

O God, wees mij zondaar genadig!?’ Toen werd 

hij verlegen en wist niets te zeggen dan alleen: 

‘Dat heb ik nog niet gedaan.’ Ik mocht deze 

godsdienstige man vertellen dat hij pas echt 

gelukkig (welgelukzalig) zou zijn als hij wilde 

knielen voor Jezus en zijn zonden en zon-

daar-zijn oprecht vanuit zijn hart bij Hem  

zou belijden. 

‘Beloof me dat je dat gaat doen’, vraag ik hem. 

Dat wil hij niet beloven. Wel zegt hij dat hij 

erover na zal denken. Ook deze man gaat 

verder op zijn levensweg. 

Wat is er toch veel voor nodig om een mens  

op de knieën te krijgen. Nee, eigenlijk is alles 

nodig, anders knielen we nooit!

Ben van der Starre, Rhenen

E RVA R I N G E N VA N E E N 

evangelist
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ADVERTENTIES

Voor uw 

ambtskleding,
twee- of driedelig kostuum.

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

06 - 28686876  |  06 - 22782685
vandooijeweertkleding.nl 
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HEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHT

In Duitsland wordt deze vraag nauwelijks meer gesteld op 
de kansels. Helpt u ons mee om deze zuivere leer in het 
Duitstalige gebied weer bekend te maken?

Zie www.svvhed.org voor informatie of een presentatie. 
Voor contact met onze secretaris mail naar info@svvhed.org

Voor giften: NL35 ABNA 0548 9879 20.

WAT IS UW ENIGE TROOST,
BEIDE IN LEVEN EN STERVEN? 

B e g r a f e n i s v e r z o r g i n g
S t a p h o r s t

Bij overlijden kunt u bellen met Klaas Compagner:
Mob. 06 - 306 57 220 of bij geen gehoor Tel. 0522 - 465 160
Costerland 11 7951 HD Staphorst  |  Info@compagnerbegrafeniszorg.nl

Kijk op onze nieuwe website
www.compagnerbegrafeniszorg.nl

VAN STAVEREN
begrafenisverzorging

  Overal te ontbieden, dag en nacht bereikbaar

Vraag geheel vrijblijvend het boekje ’Mijn Laatste Wens’
vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

  0172 23 33 38

SPORKEN
NATUURSTEEN

Showroom/werkplaats: 
Vennestraat 25, 2161 LE Lisse 
Tel. 0252 - 429 024 
info@sporkennatuursteen.nl 
www.sporkennatuursteen.nl

Familiemonumenten in 
graniet  al vanaf € 2.200,-

• Altijd op afspraak, op uw tijd
• Levering vanuit showroom
• In maximaal 7 werkdagen klaar 
Gespecialiseerd in:
•  Familiemonumenten
•  Restauratie, inscripties, 

inkleuren van teksten

 

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
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Als wij een mens in gevaar zien, gaat ons hart sneller 

kloppen en worden wij vol van begeerte om hem te 

redden. Maar de redding van een ziel van de dood, is 

een veel belangrijkere zaak. Bedenk dat de dood die 

in de tekst genoemd wordt, een dood is die nooit 

meer eindigt. Het is de tweede dood, die scheiding 

maakt tussen ziel en lichaam en zijn God. Dit betekent 

de eeuwigdurende vernietiging van de tegenwoordig-

heid van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn 

sterkte. De beschrijving die de Bijbel geeft van de 

tweede dood is vreselijk. De schrik des Heeren, het 

vuur dat niet wordt geblust, de rook van de pijniging 

en de kuil die geen bodem heeft. Als we deze 

oordelen overdenken, gaan onze haren overeind 

staan. Wat is het dan een vreugde als wij in Gods 

handen het middel mogen zijn, om een mens van de 

dwaling van zijn weg te bekeren en een ziel van de 

eeuwige dood te redden. Bovendien wordt hieraan 

toegevoegd: als u een ziel van de dood gered hebt, 

heeft u hem het eeuwige leven binnengeleid. Er zal 

door Gods genade een andere koorzanger gevonden 

worden, om de lof van Jehova te zingen. Er zal een 

andere geredde zondaar zijn, om de Verlosser voor 

Zijn lijden, de dank toe te brengen. O wat een geluk is 

het toch, om een ziel van de dood te redden!

C.H. Spurgeon

‘Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en hem iemand bekeert, die 

wete, dat degene, die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van den dood zal 

behouden, en menigte der zonden zal bedekken’ (Jakobus 5:19-20). 

evangeliseren
SPURGEON 

EN
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Bekijk al onze vacatures
op: werkenbijrstzorg.nl

Vacatures

Kom jij
onze teams
versterken?

We zijn op zoek naar
nieuwe collega’s!
• Huishoudelijk medewerker
• Leerling/stagiair
• Kraamverzorgende
• Verzorgende IG
• (Wijk)verpleegkundige
• Vakantie-/oproepkracht

 
 

Wij zijn op zoek naar: 
   - Vakbekwaam Hovenier 
   - Leerling Hovenier 
 

Wat zoeken wij:  
✓ Iemand die mooie tuinen wil aanleggen en onderhouden. 
✓ Zelfstandig kan werken 
✓ Klantvriendelijk 
✓ Collegiaal  

 

Wat bieden wij: 

✓ Werken in de buitenlucht met gezellig klein team. 
✓ Goede arbeidsvoorwaarden conform cao Hoveniersbedrijf. 
✓ Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en opleiding. 
✓ Uitzicht op vast contract. 

 

Ben je geïnteresseerd, dan zien we je sollicitatie met CV graag 
tegemoet.   Deze kun je mailen naar: 
Hoveniersbedrijf.brik@kpnmail.nl of opsturen naar 
Hoveniersbedrijf Brik, Damstraat 115, 4401 AS Yerseke 

GOES

RIJSSEN

NUNSPEET
HAARLEM

KESTEREN

SINT-ANNALAND

UTRECHT

BERKEL EN RODENRIJS

dbkeukengroep.nl

KOM WERKEN 
BIJ DB!

#TEAMGEEST

MEER WETEN?
Kijk voor meer informatie op

werkenbijdbkeukengroep.nl

Eén team, één taak. Daarvoor hoef je niet bij de 

luchtmacht te werken. DB’ers zijn nuchtere

mensen die met beide benen op de grond staan, 

zonder poeha of poespas. Met oprechte aandacht 

voor jou als collega en een � jne werksfeer waarin 

we elkaar waarderen en helpen.

VACATURES
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COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING

HET GEBED

Naar Augustinus’ overtuiging 

moet de prediker er alles aan 

gelegen zijn om gehoord te 

worden met begrip, aange-

naamheid en gehoorzaam-

heid. Als dat het geval is, of 

voor zover dit het geval is, is 

dat volgens hem meer aan 

het gebed toe te schrijven 

dan aan de retorische gaven 

van de prediker. De kerkvader 

verbindt hier een veelzeg-

gende aanwijzing aan. Voor 

hij tracht te spreken, zal de 

prediker bidden: voor zichzelf 

en voor zijn hoorders. Voordat 

hij zijn mond opent om te 

spreken, zal hij zijn dorstige 

ziel opheffen tot God; om 

in te drinken wat hij uit zal 

gieten, om vervuld te worden 

met wat hij uit zal delen. Het 

lijkt me een wezenlijke aan-

wijzing. Eer we als prediker 

het woord nemen, zullen 

we als bedelaars bij de bron 

eerst hét Woord ontvangen. 

Eer hij spreker wordt, zal hij 

een bidder zijn (sit orator 

antequem dictor).  

DE INNERLIJKE LEERMEESTER 

Dat heeft alles te maken met 

de overtuiging van Augusti-

nus dat de verlichting en de 

bijstand van de Heilige Geest 

én in spreken én in luiste-

ren onmisbaar is. Prediker 

en hoorders hebben een 

gemeenschappelijke Leraar: 

Christus. Prediking is immers 

geen mensenwerk, maar 

bediening van de Geest: ‘er 

laait een vuur in het Woord 

van God, het is de gloed 

van de Heilige Geest; indien 

de dienaar niet gloeit als hij 

preekt, steekt hij hem niet 

aan tot wie hij preekt.’

Met het oog op de hoorder 

benadrukt Augustinus de 

werking van de Heilige Geest 

als ‘de innerlijke Leermeester’ 

(magister interior).  

Hij zegt: ‘Let hier nu eens, 

broeders, op dit grote ge-

heimenis: de klank van onze 

woorden treffen uw oren, 

maar uw Leermeester is bin-

nen in u. Meent niet,  

als
Augustinus

Een van de vakken waarin een aankomend prediker zich heeft te kwamen, is de homiletiek. Dat krijgt 

in het geheel van de opleiding dan ook de nodige aandacht; de verkondiging maakt immers het hart 

uit van de ambtelijke dienst. In het kader van dit vak proberen we ook lering te trekken uit de rijke 

geschiedenis van de prediking. Daarbij komt – uiteraard – ook Augustinus (354-430) ter sprake.  

Over deze kerkvader en zijn prediking zou veel te schrijven zijn; omdat dit artikel als een korte 

impressie bedoeld is, volsta ik met wat ‘homiletische doorkijkjes’.

Dr. P.C. Hoek, Putten

PREDIKER

De prediker werkt 
aan de buitenkant 
(forensicus). Maar 
als er Niemand 
was die van binnen 
(intrinsecus) werkte, 
geen zaad zou zich 
vastzetten in de grond.
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dat iemand iets leert van een 

mens. Wij kunnen u vermanen 

door het geluid van onze stem. 

Maar als er binnen in u niet 

Iemand is die u leert, blijft ons 

geluid tevergeefs. (…) Het onder-

richt van buiten af is een bepaald 

hulpmiddel en een opwekking. 

Maar Die de harten leert, heeft 

Zijn preekstoel (cathedra) in de 

hemel staan.’ Hij kan het preek-

werk ook wel vergelijken met 

het werk van de boeren op het 

land. De prediker werkt aan de 

buitenkant (forensicus). Maar als 

er Niemand was die van binnen 

(intrinsecus) werkte, geen zaad 

zou zich vastzetten in de grond, 

geen sprietje eruit komen, een 

twijg zou geen stam worden, 

geen takken, vruchten of blade-

ren zouden ontstaan. 

SPREKEN GODS

De Heilige Geest doet werkelijk 

horen maar ook spreken; predi-

king is bediening van de Geest. 

Augustinus typeert de predi-

king dan ook met regelmaat als 

spreken Gods (sermo Dei of sermo 

divinis). Ze heeft een scheppende 

kracht. Anders gezegd: Augusti-

nus legt grote nadruk op de heils-

betekenis van de prediking. Het 

gepredikte Woord maakt het heil 

niet enkel bekend maar deelt het 

heil mee. Daarom zal ook het hele 

Woord ter sprake komen. Augus-

tinus houdt als prediker niets voor 

zijn hoorders achter. Hij acht niets 

te hoog of te diep voor hen; hij 

put zich uit om de boodschap van 

het Woord uit te leggen en – met 

behulp van goede voorbeelden, 

als vensters op het Woord – die 

boodschap de hoorders aan het 

hart te leggen. Niet dat alles in 

één keer aan de orde kan of moet 

komen: ‘de wijn van Kana wordt 

in kleine roemers gedaan’, aldus 

de kerkvader. Daarbij zet Augus-

tinus ook de welsprekendheid 

in, als het talige voertuig van die 

boodschap. Wel staat het voor 

hem vast dat in de prediking dui-

delijkheid vóór schoonheid komt. 

‘Wijsheid zonder welsprekendheid 

is van weinig nut; welsprekend-

heid zonder wijsheid heeft geen 

enkel nut.’ Hij vat zijn inzicht fraai 

samen als hij formuleert: beter 

iets bitters dat goed doet dan iets 

zoets dat kwaad doet, maar het 

beste is heilzame zoetheid en 

zoete heilzaamheid. De uitleg van 

het Woord dient duidelijk te zijn, 

ook voor de eenvoudigen. ‘Wat 

voor nut heeft een gouden sleu-

tel, als die niet openen kan wat we 

willen? Wat voor bezwaar is er dan 

tegen een houten die dit kan, daar 

wij toch niets anders zoeken dan 

te openen wat gesloten is.’ 

*  Voor dit artikel heb ik dankbaar gebruikgemaakt van de schets van Augustinus’ prediking in: J. van Oort,  

Augustinus. Facetten van leven en werk (1989) en Bediening van het heil. Augustinus over de prediking (1991). 
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(1930-2000) 

HERVORMD-GEREFORMEERDE PORTRETTEN

Dr. I zaäk Boot 

Zelf leerde ik dr. Boot persoonlijk kennen,  

nadat hij met emeritaat was gegaan. Hij had zich 

in Tiel gevestigd en kwam vanuit Tiel met zijn 

vrouw en dochter Heleen vrijwel altijd eenmaal 

per zondag onder mijn gehoor. Hij had namelijk 

het besluit genomen na zijn emeritaat niet meer te 

preken, omdat hij naar zijn gevoel inmiddels te ver 

afstond van de eigentijdse kerkgangers. Een ge-

voel dat door anderen, onder wie zijn eigen vrouw 

en kinderen, heel terecht niet werd gedeeld. 

Wie dr. I. Boot heeft gekend, zal beamen dat de typering van een Schriftgeleerde die nieuwe en oude 

dingen uit de schat van het Woord van God voortbrengt, voluit op hem van toepassing was. Zelf hoorde ik 

al over hem in mijn middelbare schooltijd. Klasgenoten die behoorden tot een confessionele wijkgemeente 

in Alblasserdam vertelden over de diensten waarin hij als ringpredikant voorging. De inhoud van zijn 

prediking vielen zij niet bij, maar zij vonden hem wel origineel. Toen ik student was, kon mijn broer Huib 

zeer enthousiast over de preken van dr. Boot vertellen en hele passages uit zijn preken weergeven. Vanuit 

Gorinchem kwam hij met grote regelmaat in Boven-Hardinxveld onder het gehoor van dr. Boot. In de 

preken van dr. Boot trof hem de grondige Schriftuitleg, de grote originaliteit en de bevindelijke gloed.

PREDIKER VAN HET  
KONINKRIJK DER HEMELEN [1 ]

Ds. P. de Vries, Nunspeet
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Nadat ik het beroep naar Elspeet had aangenomen, 

kwam hij tot aan mijn afscheid twee keer. Had het 

aan zijn vrouw gelegen, dan hadden zij zich hele-

maal op Opheusden georiënteerd, maar dr. Boot 

wilde zich niet binden. Althans zo voelde ik dat aan, 

want met zoveel woorden zei hij dat niet. Meer dan 

eens dronk de familie Boot na afloop van de tweede 

dienst bij ons koffie en dan waren de gesprekken 

altijd heel aangenaam. Met een zekere regelmaat 

zocht ik dr. Boot ook in Tiel op. Mij trof zijn kennis op 

allerlei terreinen. Al zou ik een dag met hem hebben 

gesproken, dan had ik mij nog niet verveeld. Zoveel 

wist hij mee te delen. Over zijn innerlijke leven liet  

dr. Boot zich niet uit. Ook niet in zijn directe om-

geving. Ik heb dat echter nooit geweten aan een 

gebrek aan geestelijk leven, maar aan zijn toch wat 

bijzondere persoonlijkheid en karakter. Als er naar 

zijn innerlijk werd gevraagd, verwees hij naar zijn 

preken. Daar kon je vinden wie hij was. 

Toen ik in 1994 vrij onverwachts naar de Verenigde 

Staten ging, was dr. Boot bereid een keer een dienst 

te vervullen. Na terugkomst uit Amerika hoorde ik 

dat hij gepreekt had over Spreuken 25:25 ‘Een goe-

de tijding uit een ver land is als koud water op een 

vermoeide ziel.’ Zoals ik die dag in het verre Amerika 

de goede tijding van het Evangelie mocht brengen, 

wenste dr. Boot dat in Opheusden te doen. Hij deed 

het op zo’n wijze dat er ook nu in Opheusden nog 

mensen zijn die zich deze preek herinneren.  

Zijn eerste punt was dat de goede tijding uit een  

ver land komt voor zondaren op aarde. Een ge-

meentelid vatte het zo samen: ‘Hij bracht ons  

de beste tijding uit het verste land.’

EEN EERLIJKE EN HEEL MOOIE BIOGRAFIE  

OVER DR. I. BOOT

Wie meer over dr. Izaäk Boot wil weten, kan nu heel 

goed terecht bij de onlangs over hem verschenen 

biografie van de hand van drs. Cees Hoogendoorn. 

Al weer heel wat jaren 

geleden schreef hij een  

biografie over ds. J.J. Poort 

en nu dus een over  

dr. I. Boot en wel met de 

zeer passende titel Predi-

ker van het Koninkrijk der 

hemelen. Hij heeft een 

zeer getrouw portret van 

dr. Boot getekend. Een 

portret waarin zowel de 

kracht als de zwakheden 

van deze dienaar van Christus naar voren komen. 

Als het gaat om zwakheden, dan komt naar voren 

dat dr. Boot weinig pastoraal was. Meer dan eens 

beging hij zelfs blunders. Terecht merkt Hoogen-

doorn op dat hierbij niet zozeer van onwil als wel 

van onmacht sprake was. Het tekort in het pastoraat 

werd echter ruimschoots vergoed door datgene 

wat hij meegaf in de prediking. Hier lag zijn kracht 

en stak hij ver boven de gemiddelde prediker uit.

In de vorm van een soort reisverslag vertelt 

Hoogendoorn het leven van dr. Boot. Hij werd 

geboren en groeide op in Kortgene op het eiland 

Noord-Beveland. Zijn ouders behoorden tot de 

Gereformeerde Gemeenten. Zijn vader was in vaste 

dienst bij een grote boer. In de beschrijving merk 

je dat zijn ouders, al stonden zij niet hoog op de 

maatschappelijke ladder, een brede belangstelling 

hadden. Ik noem ook dat liefde tot de Nederlandse,  

Engelse en Schotse oudvaders hem van huis uit 

werd meegegeven. Izaäk mocht na de lagere 

school naar de ULO en ging vervolgens naar het 

gymnasium in Goes. Onder andere het lezen van 

de oudvaders had zijn belangstelling voor Grieks en 

Latijn gewekt. Dat dr. Boot een echte talenknobbel 

had, blijkt wel uit het feit dat hij ten slotte negen 

talen, waaronder Russisch, beheerste. Nadat hij het 

gymnasium had voltooid, ging hij theologie stude-

ren. Het was hem aan het begin van zijn studie nog 

niet duidelijk of de Heere hem tot het predikant-

schap riep. Door zijn studiezin schoof hij deze keuze 

lange tijd voor zich uit. Van meet af aan was hem 

wel duidelijk dat zijn weg niet in de Gereformeerde 

Gemeenten lag. Daar miste hij teveel de aandacht 

voor academische vorming. 

Wordt vervolgd

Het was hem aan het begin van zijn 
studie nog niet duidelijk of de Heere 
hem tot het predikantschap riep.
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Tot slot staan we stil bij het 

ambt aller gelovigen in het 

persoonlijke leven. 

•   PROFETISCH, PRIESTER-

LIJK, KONINKLIJK

Dit laatste aspect gaat ei-

genlijk voor de andere twee 

genoemde punten uit. Niet 

iedereen bekleedt immers 

het ambt aller gelovigen. 

Alleen de ware gelovigen 

hebben deel aan de zalving 

van Christus. Wanneer je dus 

werkelijk het ambt aller gelo-

vigen bekleedt, dan is het zo 

dat je geestelijk leven kent. 

Dan zijn we door een waar 

geloof Christus ingelijfd; dan 

zijn we door wedergeboorte 

van dood levend gemaakt. 

Dat is een persoonlijke 

zaak, die voor eigen hart en 

leven gekend moet worden. 

Degenen die werkelijk het 

ambt aller gelovigen dragen, 

zijn door het zaligmakende 

geloof verenigd met Christus. 

Zonder die vereniging missen 

we geestelijk leven.  

Uit vraag 32 van Zondag 12: 

‘Waarom wordt gij een Chris-

LEZING DS.  D.  ZOET (3E DEEL)

VA N  H E T A M B T VA N  A L L E  G E LOV I G E N 
De praktijk 

MANNENBOND

In nr. 26 van jaargang 18 van dit blad is het eerste deel van deze lezing gepubliceerd. Daarin werd 

stilgestaan bij het ambt aller gelovigen in de praktijk van het kerkelijk leven. Hierbij was er aandacht 

voor het uitdragen van de boodschap (profetisch), het omzien naar elkaar (priesterlijk) en het 

onderling vermaan, tucht (koninklijk). Als vervolg daarop werd in nr. 2 van de nu lopende jaargang 

gesproken over de man als priester in het gezin die moet onderwijzen (profetisch), bidden en danken 

(priesterlijk) en regeren (koninklijk). 

IN HET                       LEVENpersoonlijke
Ds. D. Zoet, Garderen
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ten genaamd’, blijkt dat de ware 

gelovigen delen in de zalving van 

Christus en op Hem gaan lijken. 

De drie ambten van Christus (zie 

vraag en antwoord 31) worden 

afgedrukt in het hart en leven 

van de ware christenen. In na-

volging van en in gemeenschap 

met Christus gaan ze profetisch 

getuigen, priesterlijk dienen, en 

koninklijk strijden en overwinnen. 

Deze genadegaven worden door 

de Heilige Geest uit Christus 

genomen en aan de gelovigen 

uitgedeeld. Ze hoeven het ambt 

aller gelovigen dus niet in eigen 

kracht te vervullen, maar mogen 

het in het geloof en in biddend 

opzien van de Heere verwach-

ten. Dat is een grote troost. 

Ondanks overblijvende zonden 

en gebreken, gaan degenen die 

van Christus zijn steeds meer 

op Hem lijken. Toch is er onder-

scheid. Het ambt aller gelovigen 

bewerkt geen genade, maar 

veronderstelt genade. Het ambt 

van Christus heeft verlossende 

waarde, maar dat heeft het ambt 

aller gelovigen niet. 

Het grote geheim van het ambt 

aller gelovigen ligt daarom niet 

in die gelovigen zelf, maar in de 

grote Ambtsdrager Jezus Chris-

tus. In Hem en door Hem mag 

het ambt van alle gelovigen in 

dit leven gestalte krijgen. Alleen 

omdat Hij als Profeet, Priester en 

Koning de wil van God volmaakt 

heeft gehoorzaamd, kunnen 

gevallen en ongehoorzame 

zondaren weer tot kinderen 

en knechten van God worden 

aangenomen, en zo het ambt 

aller gelovigen ontvangen. We 

benadrukken: het is enkel uit 

genade. Wat is het nodig om dat 

eens voor het eerst en steeds 

opnieuw te leren. 

•   STRIJD

Een kind van God is hier op aarde 

een ambtsdrager te midden van 

de geestelijke strijd tegen een 

driehoofdige vijand. Daar is de 

wereld en de duivel, maar de 

grootste vijand blijft het eigen ‘ik’. 

Dat eigen zondige vlees moet 

gekruisigd worden. Daar zucht 

een oprecht gelovige onder. 

Daar heeft hij het ‘t meest mee 

te stellen. Hij zal dat eigen ‘ik’ 

door genade moeten leren 

verloochenen. Die geestelijke 

strijd komt hierin naar voren dat 

degenen die de Heere vrezen zo 

vaak als profeet zwijgen, waar 

ze hadden moeten spreken. Ze 

hebben vaak zichzelf nog zo lief, 

dat ze zichzelf niet priesterlijk 

aan Hem offeren. Ze zijn ook nog 

zo vaak biddeloos. En is er niet 

tegelijk de klacht, de aanklacht, 

dat ze als koningen vaak zo zwak 

zijn in de strijd tegen de zonde? 

Daarom hebben ze steeds de 

kracht van de volmaakte hemel-

se Ambtsdrager nodig. Zonder  

Hem kunnen we niets doen  

(Joh. 15:5b).

•   TOEKOMST

Het bijzondere ambt van domi-

nee, ouderling of diaken maakt 

niet zalig. Het is wel beslissend 

of u het ambt aller gelovigen 

mag kennen. Want allen die 

werkelijk profeten, priesters en 

koningen zijn, bediend vanuit 

Christus, zullen straks God gaan 

dienen, dag en nacht, in Zijn tem-

pel (Openbaring 7:15). Dat dienen 

is hier op aarde, door genade, in 

beginsel geleerd. En eenmaal zal 

dat tot volle ontplooiing komen 

in de heerlijkheid hierboven. 

De bijzondere ambten zijn 

tijdelijk van aard. In de hemel zijn 

namelijk geen verloste zonda-

ren te vinden met het ambt van 

dominee, ouderling of diaken. 

Maar dat is anders als het gaat 

om het ambt aller gelovigen. 

Dat ambt is blijvend. Het vindt in 

de schepping van de mens naar 

Gods beeld haar oorsprong en 

het is, in de weg van wederba-

rende genade, eeuwigdurend. In 

de hemel zijn Gods kinderen als 

profeten, priesters en koningen. 

Je zou dus kunnen zeggen dat 

het ambt aller gelovigen meer 

hoort tot het wezen van de Kerk 

en de ambten van predikant, 

ouderling, en diaken tot het wel-

wezen der Kerk, namelijk tot vol-

making der heiligen, tot opbouw 

van het lichaam van Christus 

(Efeze 4:11 en 12). Zodra dat werk 

voltooid is, vallen die bijzondere 

ambten weg.

Nóg is er plaats onder de banier 

van Sions eeuwige Koning. Er 

worden nog vrijwilligers gezocht. 

Laat het ons gebed mogen 

zijn, voor het eerst en opnieuw, 

steeds weer en steeds meer: 

‘Leer mij o God van zaligheden, 

mijn leven in Uw dienst besteden.’ 

Het is een liefdedienst die nog 

nooit één drager van het wonde-

re ambt aller gelovigen verdriet 

heeft gedaan!

Het ambt van Christus 
heeft verlossende 
waarde, maar dat 
heeft het ambt aller 
gelovigen niet. 
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SPRINGFORD REFORMED CHURCH

De mensen die de oversteek waagden, moesten 

alles achterlaten en een nieuw leven opbouwen. 

Ook een nieuw kerkelijk leven. In 1628 werd in 

Nieuw-Amsterdam de eerste gemeente gesticht 

van wat later de Dutch Reformed Church zou 

gaan heten. De Dutch Reformed Church 

ontstond uit de Nederduitse Gereformeerde 

Kerk en kan dus gezien worden als een voort-

zetting van de Nederlandse Hervormde Kerk in 

ons land. Lang bleef men sterk verbonden met 

Nederland, zelfs nadat Nieuw-Nederland in 

handen van Engeland was gekomen. Ik las dat 

pas in 1833 de laatste kerkdienst in het Neder-

lands gehouden werd. Inmiddels wordt de kerk 

al vele jaren aangeduid als Reformed Church of 

America (RCA) en is er van de Nederlandse 

wortels niet veel meer overgebleven. De RCA 

heeft een kleine 200.000 leden en omvat 

gemeenten in de Verenigde Staten en in Canada. 

Tot 2011 was de Springford Reformed Church 

onderdeel van de RCA. 

ONTSTAAN VAN DE GEMEENTE

Springford is een kleine nederzetting in Ontario, 

Canada, ongeveer 150 kilometer ten westen van 

Toronto. Het is een streek waar veel mensen 

wonen met een Nederlandse oorsprong. Je kunt 

dat zien aan de namen op de brievenbussen als 

je er rondrijdt. Veel mensen zijn uit Nederland 

vertrokken in de jaren na de Tweede Wereld-

oorlog om naar Canada te gaan. In Springford 

wonen ook nogal wat mensen die later, in de 

jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, daar geko-

men zijn. Nog steeds zijn er Nederlanders die 

er zich vestigen. In dit plaatsje is een HHK-ge-

meente gevestigd, de Springford Reformed 

Church. Deze gemeente is ontstaan in 1989, op 

initiatief van ds. K. Veldman. In het archief van 

de gemeente las ik de notulen van een oprich-

tingsvergadering, gehouden op 22 november 

1989. Ongeveer vanaf die tijd werd op zondag 

en in de week kerk gehouden in een schuur (in 

het Engels: barn) in Burgesville, een plaats in de 

nabijheid van Springford. Volgens de notulen 

waren er in die begintijd 26 mensen aanwezig in 

de kerk. De kerk werd aangeduid als de BBC, de 

Burgesville barn church. Het oprichtingscomité 

had toestemming van de overheid om tijdelijk 

diensten te beleggen in de schuur. 

Van meet af aan werd uitgezien naar een meer 

definitief gebouw. In 1990 werd een schoolge-

bouw aangekocht in Springford. Het gezin van 

ds. Veldman woonde aan de ene kant van het 

gebouw, de andere kant fungeerde als kerk. Dat 

gebouw is later gerenoveerd tot een echt kerkje, 

waarin de gemeente nog steeds samenkomt. 

Rond 1991 moet de gemeente daadwerkelijk 

geïnstitueerd zijn. In de notulen wordt gespro-

ken van een stuurgroep, die verantwoordelijk is 

Op school leerden we dat Amerika in 1492 ontdekt is door Columbus. Omdat hij dacht dat hij in Indië aan 

wal ging, noemde hij de bewoners Indianen. Van de oorspronkelijke bevolking is niet veel overgebleven. 

Hun plaats werd vooral door Europeanen ingenomen: Engelsen, Duitsers, Fransen. Ook veel Nederlanders 

hebben de oversteek over de oceaan gewaagd, voor een beter bestaan. Zo is de huidige stad New York 

ontstaan uit de 17e eeuwse nederzetting Nieuw-Amsterdam. 

Springford 
Reformed 
Church

W. de Kloe, Waarder

EEN HHK-GEMEENTE IN CANADA
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voor het instellen van de ambten en het toepassen 

van de kerkorde van de RCA. Want de gemeente zou 

tot de RCA gaan behoren. Onder Gods zegen is de 

gemeente gegroeid en is een geregelde prediking 

ontstaan, waarop ook vrucht mocht zijn. Daarvan 

wordt tot op de dag van vandaag getuigd. 

Nadat ds. Veldman vertrokken was in 1992, is de 

gemeente  gediend door ds. L. Schaafsma (1993-

1999), ds. W. Pieters (2000-2005) en  ds. A. de Groot 

(2009-2013). Na diens vertrek naar Genemuiden, is 

ds. K. Veldman opnieuw naar Canada gegaan om als 

emeritus-predikant de gemeente te dienen. Dat heeft 

hij met enige onderbrekingen mogen doen tot begin 

vorig jaar. In de zomer van 2021 heeft de gemeente 

een beroep uitgebracht op ds. W.M. Mulder uit Wijk, 

die dit beroep vrijmoedig mocht aanvaarden. Op 2 

februari 2022 werd hij door ds. H. Zweistra bevestigd 

tot predikant van de Springford Reformed Church. 

In de loop van de jaren heeft het aantal leden en 

kerkgangers grote schommelingen ondergaan. Zo 

gaat dat vaak in een immigrantengemeente. De leden 

komen overal vandaan. Ze zijn op zoek naar een plaats 

waar ze zich thuis voelen. Daarbij speelt niet alleen de 

kerk waartoe ze behoren, maar ook de predikant die 

ze in de omgeving kunnen beluisteren, een belangrij-

ke rol. Daarbij komt nog dat het ook van belang is waar 

de kinderen naar school kunnen gaan. Van sommige 

scholen geldt, dat alleen kinderen toegelaten wor-

den als de ouders lid zijn van een bepaald kerkge-

nootschap. Dat alles is van invloed op de kerkelijke 

keuze die mensen maken. Op dit moment bestaat 

de gemeente uit 75 belijdende leden en 95 doople-

den. Daarnaast zijn er ongeveer vijftien ‘vaste gasten’ 

aan de gemeente verbonden. De diensten worden 

bezocht door zo’n 170 kerkgangers.

SPRINGFORD EN DE HHK

De Springford Reformed Church was feitelijk een 

hervormde gemeente die deel uitmaakte van de RCA. 

De scheuring van 2004 ging dan ook grotendeels aan 

de gemeente voorbij. Gelukkig was de eenheid van 

de gemeente niet in gevaar. Dat veranderde echter 

toen de RCA in 2009 de zogenaamde ‘Belhar Confes-

sion’ aanvaardde. Belhar is een plaats is Zuid-Afrika 

waar in 1986 een Afrikaanse belijdenis opgesteld 

is, bestaande uit vijf artikelen en daarbij behorende 

verwerpingen. Hoewel het belijdenisgeschrift dezelf-

de structuur heeft als onze Dordtse Leerregels, is het 

alles behalve gereformeerd. Het geschrift is opgesteld 

uit protest tegen de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. 

Het was bedoeld als een krachtig signaal van de kerk 

tegen het bevorderen van ongelijkheid tussen rassen. 

Het behoeft geen betoog dat de apartheidspolitiek 

Bijbels gezien onaanvaardbaar was. In de belijdenis 

van Belhar werden echter onjuiste accenten gelegd. 

Daarbij komt dat in het geschrift op een onbijbelse 

wijze gesproken wordt over homoseksualiteit. 

Voor de kerkenraad van Springford was dat aanlei-

ding om de RCA te verlaten en aansluiting te zoeken 

bij de Hersteld Hervormde Kerk. In december 2010 

besprak onze synode een verzoek hiertoe. Besloten 

werd een tweetal leden van het breed moderamen 

naar Canada af te vaardigen om met de kerkenraad 

en met de RCA te spreken. Het bleef tot het laatst 

spannend of de RCA de gemeente zou toestaan de 

bezittingen mee te nemen bij hun vertrek naar de 

Hersteld Hervormde Kerk. In april 2011 moest de 

kerkenraad zijn besluit ten overstaan van de classis 

verdedigen. Wat niemand verwacht had, gebeurde: 

in de vergadering ontstond begrip voor het stand-

punt van de kerkenraad. Met slechts één tegenstem 

werd besloten dat de gemeente het kerkverband 

mocht verlaten met behoud van de kerkelijke goe-

deren. Sindsdien behoort de gemeente tot de HHK. 

Er is een regeling opgesteld, waarin aangegeven 

is welke artikelen van de kerkorde wel en niet van 

toepassing zijn op Springford. Een begeleidingscom-

missie, bestaande uit twee personen, onderhoudt 

de contacten met de kerkenraad en bezoekt de 

gemeente om de drie jaar. Van de bezoeken wordt 

verantwoording afgelegd aan het breed modera-

men van de synode. Vanaf 2011 bestond de begelei-

dingscommissie uit ds. D. Heemskerk en oud. W. de 

Kloe. Samen hebben zij de gemeente diverse keren 

bezocht. Vorig jaar heeft ds. D. Heemskerk bedankt. 

De daardoor ontstane vacature is nog niet opgevuld.

TEN SLOTTE

Een HHK-gemeente in Canada, is dat wel logisch? Bij 

de aansluiting destijds, is door de synode aangegeven 

dat de gemeente welkom is in ons kerkverband, maar 

dat aansluiting bij een Canadese kerk op termijn wen-

selijk is. Zolang dat niet het geval is, horen ze bij ons. 

Van harte hopen we dat ook hier de prediking van vrije 

genade gezegend mag worden aan zondaarsharten. 
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ZIJN GOEDHEID KROONT DE JAARGETIJDEN, DS. J.T. DOORNENBAL,  
UITG. DEN HERTOG B.V., HOUTEN 2021, 45 BLZ., € 9,90
In dit geschenkboekje treft u korte, kernachtige natuurbeschrijvingen van ds. 

Doornenbal met daarbij de geestelijke les die erin ligt opgesloten. Het fraaie proza van 

de pastor van Oene wordt gecombineerd met afbeeldingen van impressionistische 

schilderijen die de sfeer van de seizoenen weergeven. ‘De aarde draagt de vloek der 

zonde. Ze brengt dorens en distels voort. De schepping zucht in barensnood en in dit 

zuchten klinkt de naklank der zonde. Maar Christus droeg de vloek der zonde, de aarde 

dronk Zijn zweet en bloed en tranen. Hij heeft de vloek weggedragen aan het kruis en uit Zijn doorboorde 

handen vloeien Gods zegeningen op aarde in ieder jaargetij.’  

MILD EN OVERVLOEDIG – DRIE OEFENINGEN BEWERKT VOOR JONGEREN,  
WULFERT FLOOR, UITG. DEN HERTOG, HOUTEN 2021, 71 BLZ., € 12,50  
B. Hooghwerff heeft een drietal oefeningen van Wulfert Floor zo bewerkt dat ook 

jongeren kunnen ‘kennismaken met deze eenvoudige, ernstige en nodigende boodschap’ 

van de landbouwer uit Driebergen. De oefeningen zijn ingedeeld in korte stukjes van 

hooguit drie bladzijden. Ieder hoofdstukje wordt afgesloten met een korte kerngedachte. 

Deze uitgave is bestemd voor jongeren in de leeftijd vanaf 12 jaar. Twee van de voor dit 

boekje gebruikte oefeningen (over Psalm 81:11b en Spreuken 3:6) zijn nooit eerder uitgegeven. De derde 

handelt over Mattheüs 6:33a. 

MET HART EN HAND – BIJBELS DENKEN OVER ZORG IN 52 OVERDENKINGEN,  
DS. W.A. ZONDAG, UITG. DEN HERTOG B.V., HOUTEN 2021, 166 BLZ., € 13,90
Stichting Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan vanuit een reformatorische 

levensovertuiging. In samenwerking met deze stichting gaf uitgeverij Den Hertog 

een bundel overdenkingen uit van de hand van ds. W.A. Zondag, predikant van de 

Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. In deze overdenkingen worden vanuit Gods Woord 

lijnen getrokken naar het werk in de zorg en naar het persoonlijke leven. ‘Tijdens Jezus’ 

omwandeling op aarde kwamen vele mannen en vrouwen met uiteenlopende zorgen 

tot Hem. Zij wierpen hun bekommernis op Hem. Hoe deden zij dat? En hoe handelden 

omstanders, zoals de vier mantelzorgers die een zieke vriend aan de voeten van de Zaligmaker brachten?’  

En ook: ‘Hoe gingen godvrezende mensen om met ziekte, handicap, eenzaamheid, rouw en ander verdriet?’  

En: ‘Wat kunnen we leren van de zieke koning Hizkia?’ De 52 overdenkingen in deze uitgave zijn ook geschikt  

om gelezen te worden bij een weekopening of weeksluiting.  

MET ONTFERMING BEWOGEN, H. BOR, UITG. DEN HERTOG B.V.,  
HOUTEN 2021, 122 BLZ., € 12,50
De auteur van dit aansprekende en appellerende boek was van 1978 tot 2010 evangelist in 

Gent. Daarna diende hij tot 2021 als lerend ouderling de Christelijke Gereformeerde Kerk 

van Poederoijen. Vanuit tien Schriftgedeelten laat de oud-evangelist het licht vallen op de 

bewogenheid van Christus met zielen. Dit aspect illustreert hij met vele voorbeelden uit de 

praktijk van het evangelisatiewerk. ‘Als God Zijn liefde uitstort in ons hart, gaan we leven 

voor Hem. Maar dan worden we ook met ontferming bewogen over onze medemens. Dan zullen we iedere 

gelegenheid proberen te gebruiken om ook anderen de weg te wijzen naar God.’  

BOEKAANKONDIGINGEN
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ADVERTENTIESADVERTENTIES

Bij bouwkundig teken- en adviesbureau Bnl
kunt u terecht voor allerlei werkzaamheden

• Bouwkundig advies
• Ontwerp tot en 
   met de uitvoering
• Nieuwbouw of 
   verbouw
• 3D impressies

Neem 

vrijblijvend 

contact op!

Vanaf het bouwkundig ontwerp tot en met de oplevering voor zowel nieuwbouw, 
aan- en verbouw kan ik u van dienst zijn.

i n f o @ b o u w k u n d e b n l . n l
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B e r t u s  L a n k m a n

 
 

WWW.BOUWKUNDEBNL.NL

 
 

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

HudsonTaylor

Draag ook bij en geef voor de ontwikkeling van meer videolessen

www.hudsontaylor.nl Of doneer via:

Handen vouwen, Toerusting bieden en Steun geven!

Maandelijks ontvangen
duizenden Chinezen

Bijbels onderwijs

Bergerslag 1a | Staphorst | 0522 - 46 40 40 | www.poortmanmakelaars.nl

Wonen, agrarisch en
bedrijfs onroerend goed

Bed & Breakfast No35 in Elspeet

www.bb35elspeet.nl
06-33010623

Overnachten in vertrouwde sfeer

 
 

Bent u slachtoffer van 
een ongeval? Heeft u 
hierdoor schade?  
DB Letselschade kan 
u geheel kosteloos 
begeleiden bij het 
verhalen van uw 
schade.

db-letselschade.nl
0252-701108
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ADVERTENTIE

 
 

BEROEPEN

•   te Lunteren (wijkgemeente Noord)

 ds. P. den Ouden te Katwijk aan Zee

SCRIBAAT HHG NEDERLANGBROEK

Het e-mailadres van de scriba (F. Bos) is:  

scriba@hhgnederlangbroek.nl

SCRIBAAT HHG SCHIEDAM

D. Duifhuizen

Burg. Pruissingel 42 - 3131 JP Vlaardingen

scriba@hhg-schiedam.nl

LANDELIJKE EVANGELISATIEDAG

Op D.V. 28 mei wordt de landelijke evangelisatiedag van 

2022 gehouden. U bent hartelijk welkom in de Bethel-

kerk in Lunteren. Het belooft een dag te worden met 

een afwisselend programma en, belangrijk in deze tijd, 

er is veel ruimte voor ontmoeting. Het thema van de dag 

is: vrijmoedig getuigen. De ervaren evangelist Jan-Dirk 

Liefting verzorgt de hoofdlezing. Hij kan uit de praktijk 

putten en veel meegeven. Verder zijn er presentaties van 

(evangelisatie)materialen en werkzaamheden van diverse 

werkgroepen, rollenspelen en een forum discussie als af-

sluiting. Kortom, een dag van bemoediging en toerusting 

die u niet mag missen! 

BERICHT AANSTELLING MANAGER ZENDING

Het breed moderamen van de generale synode heeft 

per 1 maart 2022 dhr. W. de Kloe benoemd als manager 

zending. De heer De Kloe heeft jarenlang deel uitgemaakt 

van het bestuur van de commissie zending en beschikt 

dus over een ruime zendingservaring. Hiernaast beschikt 

hij over uitgebreide ervaring in het leidinggeven aan 

teams. De positie is lang vacant geweest en de invulling 

van de vacature stemt dan ook tot dankbaarheid. 

De heer De Kloe zal werkzaam zijn op het zendings-

bureau, de zendingswerkers in het veld begeleiden,  

de commissie zending ondersteunen in de beleidsvoor-

bereiding en de contacten met  de zendingscommissies 

in Nederland onderhouden. Wij verwachten door deze 

dagelijkse betrokkenheid het werk in Nederland en op 

de zendingsvelden weer voldoende aandacht en  

begeleiding te kunnen geven. 

UIT DE KERK EN DE GEMEENTEN

De Stichting Gemoedsbezwaarden tegen Verzekeringen heeft als doel individuele en collectieve 
voorlichting geven aan en belangenbehartiging van gemoedsbezwaarden tegen verzekeringen.

Voor € 10,00 per kalenderjaar bent u donateur van de stichting en steunt u haar werk.  
U krijgt dan de door de stichting opgestelde praktische en principiële brochures gratis toegezonden. 

Ook ontvangt u enkele keren per jaar een nieuwsbrief met daarin actuele informatie.

Telefonische vragen en donateuraanmelding tijdens kantooruren:
0488 - 44 91 54, of via e-mail: voorlichting@gemoedsbezwaarden.nl
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Of scan de QR code
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Probeer het de komende  
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gratis
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ACHTERGROND

A A N VA A R D T G OD ON S Z OA L S 
W E Z I J N,  OF V E R Z OE N T G OD 

V I J A N DE N M E T Z IC H Z E L F ?

Echter, ieder mens – wie hij ook 
is – heeft verzoening met God, 
wedergeboorte en bekering nodig. 
 

Ds. P. de Vries, Nunspeet
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DE ENIGE PAREL IN GODS HAND

Als het gaat om de Bijbelse boodschap hoor 

ik tegenwoordig steeds meer mensen be-

weren dat de kern daarvan is dat ieder mens 

waardevol is in Gods ogen en God ieder 

mens aanvaardt zoals hij is. Echter, voor deze 

boodschap heb je de Bijbel in ieder geval niet 

nodig. Ook mensen die niets hebben met het 

christelijk geloof zullen hier geen moeite mee 

hebben. Ook het bestaan van God Zelf is met 

zo’n boodschap overbodig. We kunnen simpel 

zeggen dat wij waardevol zijn en elkaar moeten 

aanvaarden zoals wij zijn.

Als deze boodschap aansluit bij het christelijk 

geloof, dan is dat niet het geloof van de kerk 

der eeuwen maar van de vrijzinnigheid. Een 

geloof dat geen weet heeft van de realiteit 

van de erfzonde, van de noodzaak en kracht 

van het verzoenend werk van de Heere Jezus 

Christus en van de vernieuwende werking van 

de Heilige Geest. De Bijbel zegt ons dat God 

de mens schiep naar Zijn beeld en gelijkenis. 

Hij gaf de mens kwaliteiten en begaafdheden. 

Ook na de zondeval blijft dat waar. Echter, de 

diepste kern van het beeld van God is met de 

zondeval verloren gegaan, namelijk dat wij ons 

in daden, woorden en gedachten op God onze 

Schepper, als het hoogste goed, richten en 

vrijwillig en van harte Hem en Zijn bevelen  

liefhebben.  

God aanvaardt gevallen mensen – en dat zijn 

wij van huis uit allemaal – volgens de Bijbel nu 

juist niet zoals ze zijn. Was dat wel het geval 

dan was de zending van Zijn Zoon naar deze 

wereld en de uitstorting van Zijn Geest vol-

strekt overbodige moeite. Echter, ieder mens 

– wie hij ook is – heeft verzoening met God, 

wedergeboorte en bekering nodig. Sinds de 



De manier waarop God Zelf met 
mensen omgaat, met mensen 
die Hem niet echt kennen, is een 
voorbeeld hoe christenen met 
andersdenkenden moeten omgaan. 
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zondeval is de mens allesbehalve een parel in Gods 

hand. Er is er maar Een van Wie we dat kunnen 

zeggen en dat is de Heere Jezus Christus, de Parel 

van grote waarde. Hij kwam naar deze wereld om 

verloren zondaren te zoeken en zalig te maken.  

Alleen van Hem kunnen wij zeggen dat Hij een Parel 

in Gods hand is. De verst gevorderde heilige moet 

nog uitroepen: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlos-

sen uit het lichaam van deze dood?’ (Rom. 7:24).

CHRISTUS VERLOST VAN DE  

TOEKOMENDE TOORN

Als wij niet alleen oog krijgen voor het feit dat wij 

Jezus als Middelaar en Zaligmaker nodig hebben, 

maar ook van harte tevreden zijn met Gods weg van 

verzoening in en door Hem, zien we dat alle gods-

dienst die wij tot dusver bezaten geen enkele waar-

de had en verliest de wereld met al haar lusten en 

begeerlijkheden voor ons haar aantrekkingskracht. 

Wij hebben dan namelijk oog gekregen voor de 

onnaspeurlijke rijkdom en schoonheid van de Heere 

Jezus Christus Die wij als Verlosser en Zaligmaker 

hebben leren kennen. Ook na de zondeval laat God 

de zon opgaan en houden zaaiing en oogst niet op. 

God laat de zon opgaan, niet alleen over recht-

vaardigen, maar ook over onrechtvaardigen. God 

geeft mensen die Hem niet kennen als het hoogste 

goed toch gaven en zegeningen, maar Zijn bedoe-

ling daarmee is wel dat ze zich tot Hem bekeren 

en leven. De manier waarop God Zelf met mensen 

omgaat, met mensen die Hem niet echt kennen, is 

een voorbeeld hoe christenen met andersdenken-

den moeten omgaan. Een helder Bijbels getuigenis 

en een levenswandel gestempeld door wat God van 

ons vraagt, moeten samengaan met vriendelijkheid 

en hulpvaardigheid.

Tot aan zijn of haar stervensuur krijgt ieder mens 

persoonlijk van God de tijd om Hem te zoeken en 

zich tot Hem te bekeren. Voor de mensheid als ge-

heel geldt dit tot aan de wederkomst van de Heere 

Jezus Christus. Daarna is de tijd van genade voorbij. 

Wie in dit leven vrede vindt met God door het bloed 

van Christus en daarom Christus leert navolgen, 

zal zich eeuwig in God en in Gods nabijheid mogen 

verheugen. Is dat niet het geval, dan is de bestem-

ming van de mens: eeuwig onder Gods toorn te 

vergaan. Dat God de zon laat opgaan over recht-

vaardigen en onrechtvaardigen, sluit niet uit dat Zijn 

toorn op ieder mens rust. Dat verandert pas als een 

mens deel krijgt aan de verzoening met God door 

Christus. De eerste hoofdstukken van de brief aan 

de Romeinen zijn in dit verband heel belangrijk. Niet 

voor niets zeiden de reformatoren dat de brief aan 

de Romeinen de sleutel is tot het verstaan van de 

hele Bijbel. Daar lezen we dat heel de wereld onder 

Gods oordeel is, maar ook dat Hij zonder dat Hij dat 

verplicht was of omdat mensen daarom vroegen, 

Zijn Zoon zond om Zijn toorn over de zonde weg te 

nemen. Christus verlost van de toekomende toorn 

die wij allemaal hebben verdiend. Dat is het wonder 

van het Evangelie.

ORTHODOXIE VAN HET HART

Wie echt een christen is beaamt niet alleen deze 

boodschap, maar ze zet ook zijn hart helemaal in 

brand. Aan het begin van de negentiende eeuw 

bezocht de Schotse zakenman Robert Haldane 

Genève, de stad waar Calvijn in de zestiende eeuw 

als reformator had gewerkt. Hij constateerde dat de 

boodschap die Calvijn daar destijds had gebracht 

in de verste verte niet meer klonk in de kerken van 

Genève. Over de verlorenheid en zondigheid van de 

mens werd gezwegen. Jezus werd niet als Zaligma-

ker en Middelaar verkondigd, maar als Voorbeeld 

aangeprezen. Daar liet men het bij.

Op de kamer van zijn hotel ging Haldane aan een 

aantal theologiestudenten de brief aan de Romei-

nen uitleggen. Zijn Frans was gebrekkig, maar de 

studenten konden hem volgen. Een van de studen-

ten die aan deze Bijbelstudie meedeed, was Merle 

d’Aubigné. Toen Haldane bezig was met de bespre-

king van Romeinen 3, riep D’Aubigné op een gege-

ven moment: ‘Nu zie ik dat de leer van de erfzonde 

in de Bijbel staat.’ Hierop antwoordde Haldane: ‘Dat 



God zorgt er ook voor dat mensen  
die van huis uit nooit van Zijn  
Woord hebben gehoord, ermee  
in contact komen. 
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verblijdt mij, maar ik heb ook een vraag: voel je de 

waarheid ervan ook in je hart?’ Het ging er Halda-

ne om dat de waarheden van de erfzonde en de 

verzoening door het voldoenend bloed van Christus 

niet slechts met het verstand werden beleden maar 

ook het hart raakten. Dat zij gevoeld werden. Het 

optreden van Haldane is de aanleiding geweest 

tot het ontstaan van het Reveil. Kenmerkend voor 

het Reveil is wat zij zelf de orthodoxie van het hart 

noemden. Op die manier en niet anders moet elke 

christen orthodox zijn. 

DE KERN VAN HET CHRISTELIJK GELOOF.  

GOD ZOEKT VERLOREN MENSEN.

De kern van het christelijk geloof is dat Jezus Chris-

tus, als God Die mens werd, plaatsvervangend aan 

het kruis stierf. Dat Hij daarom ook de dood, die het 

gevolg is van de zonde, na drie dagen in het graf te 

hebben gelegen, overwon. Hij is veertig dagen daar-

na naar de hemel gegaan en daarvandaan regeert 

Hij over heel de wereld.  

Hijzelf houdt Zijn kerk en gemeente in stand. Een 

oudere generatie brengt het Evangelie van Gods 

genade voor zondaren die onder Gods toorn 

liggen, tot een jongere generatie. God Zelf zorgt 

ervoor dat het harten raakt. Dat kunnen mensen 

nooit bewerken. Telkens weer gebeurt dat. Meer 

dan eens al op heel jonge leeftijd. God zorgt er 

ook voor dat mensen die van huis uit nooit van Zijn 

Woord hebben gehoord, ermee in contact komen. 

En meer dan dat. Er ook door worden geraakt. We 

horen meer dan eens zeggen: God bestaat niet. 

Feitelijk geldt dit van die god die ons aanvaardt 

zoals we zijn. Dat is niet de levende god en het is 

alleen een god die bestaat in de gedachten van 

mensen. De levende God is liefdevol en heilig. 

Toen de profeet Jesaja zelfs maar iets van Zijn 

heerlijkheid zag, riep hij uit: ‘Wee mij, ik verga.’ Dat 

gebeurde niet, omdat hij verzoening en verge-

ving ontving. De boodschap van het Evangelie is 

de boodschap van redding van de toekomende 

toorn. Van vergeving van zonden. Vergeving van 

onze zondige daden, zondige woorden en zondi-

ge gedachten en gevoelens, ons gehele zondige 

bestaan. Trouwens als het gaat om zonde, gaat 

het niet alleen om datgene wat wij doen, maar niet 

hadden moeten doen, maar ook om datgene wat 

wij niet deden en wel hadden moeten doen.

Verzoening met God en vergeving van zonden 

heeft het kleinste kind al nodig. Ouders, leer-

krachten en ambtsdragers moeten hierin een 

helder geluid geven. Van verzoening met God en 

vergeving van zonden wordt in dit leven niemand 

uitgesloten, zelfs als wij oud zijn geworden en tot 

dusver telkens Gods roepstem, om terug te keren 

naar Hem, naast ons neerlegden. Christus Zelf 

houdt Zijn kerk in stand. Als wij een christen zijn, 

is het niet onbelangrijk op welke wijze wij dat zijn. 

Wie echt een christen is, gelooft niet alleen voor 

zichzelf dat er geen behoud is buiten Christus, en 

dat wie Christus werkelijk toebehoort Zijn gebo-

den van harte gehoorzaamt, hij belijdt dit ook naar 

anderen toe. Ook degenen die er niet mee reke-

nen of die het zelfs helemaal niet geloven, moeten 

namelijk eenmaal bij Zijn wederkomst voor de 

rechterstoel van de Heere Jezus Christus verant-

woording afleggen. Laten kerken en christenen 

hierin een helder geluid geven. Het is verdrietig als 

we door een onhelder geluid of door te zwijgen 

meewerken aan het verval van de kerk van de 

Heere. Dan zijn we wel een christen maar geen 

ware christen. De Heere is niet van ons afhankelijk, 

maar wil ons wel gebruiken. 

Laten wij om wijsheid en vrijmoedigheid vragen om 

het Evangelie te belijden en uit te dragen. De inhoud 

daarvan is niet: ‘God aanvaardt ons zoals we zijn.’  

Ik besluit met twee samenvattingen van de Bijbelse 

boodschap die in de Bijbel zelf te vinden zijn en die 

wij anderen moeten en mogen doorgeven: Want 

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig-

geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die 

in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 

hebbe (Joh. 3:16). En: Want indien wij, vijanden zijnde, 

met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, 

veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden  

worden door Zijn leven (Rom. 5:10).
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DRIESTAR-WARTBURG!
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BEELDENDE VORMING        Driestar Lekkerkerk

BIOLOGIE               Driestar Gouda & Guido de Brès

CKV EN TEKENEN                               Guido de Brès

DUITS                                                              Guido de Brès
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NATUURKUNDE         Driestar Gouda & De Swaef
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wandtegels en  
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Welkom in Nederhemert!
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Maasblick

De Hooizolder
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met uitzicht over 
de Maasdijk.

De Dorsvloer
2-persoons appartement 

op de begane grond.

Meer informatie en schitterende foto’s: www.maasblick.nl

 

  www.pdcdeherberg.nl      
  026 33 42 22 5 

Pleisterplaats 

Rust en herstel                                                                                    
Structuur en pastoraat 

Voor mensen die te ma-
ken hebben met o.a.  

• overbelasting 
• eenzaamheid                                             
• spanning                                                                         
• geloofsvragen 

 

PASTORAAL 
DIACONAAL  
CENTRUM 

de Herberg  

 

  www.pdcdeherberg.nl      
  026 33 42 22 5 

Pleisterplaats 

Rust en herstel                                                                                    
Structuur en pastoraat 

Voor mensen die te ma-
ken hebben met o.a.  

• overbelasting 
• eenzaamheid                                             
• spanning                                                                         
• geloofsvragen 

 

PASTORAAL 
DIACONAAL  
CENTRUM 

de Herberg  

0187 - 68 48 68
info@bezuijenbemiddeling.nl

www.bezuijenbemiddeling.nl

WWW.METTINEFOTOGRAFIE.NL
Vastleggen van liefdesverhalen

TAPIJT
 BUITENZONWERING

RAAMDECORATIE
PVC 

GORDIJNEN

www.gordijnschuur.nl
Van Geenstraat 2, Putten 

zicht op de kerk34



VACATURES

FRAANJE BOUWT 
AAN DE TOEKOMST.   

BOUW JIJ MEE?

   BEKIJK ONZE VACATURES  
 ONLINE EN SOLLICITEER! 

WE HEBBEN ONDER ANDERE VACATURES VOOR:

WWW.FRAANJE.COM flit

Timmerman Werkvoorbereider Uitvoerder

VOOR DE KLAS. VOOR DE KLAS. 
IETS VOOR JOU?IETS VOOR JOU?   www.vanlodenstein.nl/vacatures

Draag bij aan Bijbelgetrouw en eigentijds onderwijs!

docenten 

talige, exacte en 
technische vakken

We zoeken

voor

Diverse
LOCATIES

Kies ook voor Geloof, 
Aandacht, Vertrouwen 
en Enthousiasme!

Op zoek naar een 
geschikte school voor uw 

kind? Kijk op gavescholen.nl 

Aan de slag als leerkracht 
op één van onze scholen? 

Van harte welkom! Kijk dan 
op gavescholen.nl/vacatures

K I J K  O P  O N Z E
O P V A N G M A R K T

Gastouder
vacatures

www.parelopvang.nl
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