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MEDITATIE

Ds. M.W. Muilwijk, Aalst

CHRISTUS IN HET  
HEMELS HEILIGDOM

EEN HOGEPRIESTER

De schrijver van de Hebreeënbrief ziet in gedachten een hogepriester gaan 

op de grote verzoendag. Hij heeft een jonge stier geslacht om verzoening 

te doen voor zichzelf en de andere priesters. Hij heeft ook één van beide 

geitenbokken geslacht om verzoening te doen voor de zonden van het 

volk. Nu loopt hij met het bloed het heilige in. Hij heeft een schaal met 

bloed en ook reukwerk bij zich. Daarna loopt hij door naar de plaats waar hij 

maar één keer in het jaar mag komen: het heilige der heiligen. Daar sprengt 

hij het bloed op de ark. Elk jaar doet een hogepriester dit werk, opdat in die 

weg God bij het volk Israël wonen kan. Maar hoe onvolkomen is dit offer dat 

het jaarlijks herhaald moet worden; hoe toegesloten is de weg tot God dat 

slechts één keer per jaar alleen een hogepriester in het heilige der heilige 

komen mag.

DE HOGEPRIESTER

Dan gaan de gedachten van de schrijver van de Hebreeënbrief naar dé 

Hogepriester, de Heere Jezus Christus. Zijn komen als dé Hogepriester is 

afgebeeld (‘een tegenbeeld van het ware’) in de tabernakel- en tempel-

dienst. Zoals elke hogepriester op de Grote Verzoendag zijn hogepriester-

lijke kleding aflegde, zo verborg de Heere Jezus in Zijn lijden Zijn heerlijke 

goddelijke natuur achter Zijn menselijke natuur. Maar de Heere Jezus is dé 

Hogepriester. Toen Hij verzoening deed voor de zonden, was dit eenmalig: 

er hoefde nooit meer verzoening gedaan te worden. Door het werk van de 

Heilige Geest moet er persoonlijke toepassing worden gemaakt in het hart 

van zondaren. Toen Hij verzoening deed, offerde Hij niet het bloed van stie-

ren en bokken, maar Zichzelf. Hij heeft Zijn bloed niet in de aardse tempel 

aan de Heere aangeboden. Hij is veertig dagen na Zijn opstanding naar het 

hemels heiligdom gegaan. Daar biedt Hij Zijn eigen bloed aan Zijn Vader in 

de hemel aan. Het bloed der verzoening is nu zonder ophouden voor het 

aangezicht van God, opdat zondaren een verzoend God zouden vinden en 

een geopende weg tot God en dat alleen vanwege Christus' werk op aarde. 

Hij is nu krachtens Zijn hemelvaart voor het aangezicht van God.

DE HOGEPRIESTER VOOR ZONDAREN

'Voor ons', schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief. Dat schrijft hij aan 

de christen-joden, die worden afgetrokken naar wat ze kunnen zien in de 

aardse tempeldienst. Maar hoe onvolkomen was dat werk en hoe onvol-

komen is elk menselijk werk. Hemelvaart wijst vanuit de tekst op de goede 

boodschap voor u die niets goeds voor God meer over hebt. Het volkomen 

werk van Christus is niet alleen op aarde volbracht, maar is ook in de hemel 

gebracht. Alleen daarom en alleen in de weg door Christus kunt u voor God 

bestaan en met God leven. Wanneer dat uw hartelijk verlangen is gewor-

den, licht het Evangelie op: Jezus Christus heeft de weg tot God de Vader 

geopend en bidt voor allen, die God niet meer missen kunnen.

‘Want Christus 
is niet ingegaan 

in het heiligdom, 
dat met handen 

gemaakt is, 
hetwelk is een 

tegenbeeld van 
het ware, maar  

in den hemel 
zelven, om nu  

te verschijnen  
voor het 

aangezicht  
van God  

voor ons; ’    
Hebr. 9:24
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H. Vos, Gameren

Onzekerheid, onrust en spanning zijn voor velen een deel geworden van het leven van 

alledag. Er zijn veel oorzaken. De wereldwijde besmettingen met corona, en alle gevolgen 

daarvan, oorlog in Europa, prijsstijgingen, gebrek aan woningen, toenemend geweld, 

onverdraagzaamheid. En zo zijn er nog wel wat dingen te noemen. We zien dat er maatregelen 

worden getroffen om de gevolgen van enkele van deze oorzaken te verzachten of weg te 

nemen. Beleidsmakers doen daarbij hun best, echter doorgaans zonder oog te hebben voor 

de werkelijke oorzaak, de val in het Paradijs. Het perspectief dat dit alles staat in het teken 

van de periode tussen Christus’ opstanding en hemelvaart en Zijn aanstaande wederkomst, 

waarop we ons moeten voorbereiden, wordt veelal ook gemist. Tegenover al deze onrust is er 

ook een rust, dat is de rust die er overblijft voor het volk van God.

ONRUST ONRUSTONRUST
IN GOD

R U S T 

HOOFDARTIKEL
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ACTUALITEIT

We hoeven de kranten maar 

open te slaan om te zien dat 

er van de vrede en rust in het 

Paradijs niets is overgebleven. 

Dagelijks kunnen we lezen van 

de rampen die de aarde treffen 

of getroffen hebben, nu en kort 

geleden. De algemene beleving 

is dat corona achter ons ligt. Voor 

velen is dat echter bepaald nog 

niet het geval. In families zijn nog 

open wonden doordat geliefden 

hen ontvielen. Dat is een pijn en 

verdriet dat misschien wel een 

beetje slijt, maar nooit overgaat. 

Ook zijn er heel veel mensen 

die de gevolgen nog dagelijks 

ondervinden, die niet of nauwe-

lijks in staat zijn om hun werk te 

doen. Als we buiten Nederland 

kijken, zien we dat lang niet in 

alle landen de situatie is zoals bij 

ons, maar dat er ook nu, (althans 

op het moment van dit schrijven), 

nog miljoenen mensen in strenge 

lockdown zitten.

Over de oorlog in Oekraïne is 

al veel gezegd en geschreven. 

Velen zijn gevlucht, ook naar 

ons land. Terecht worden ze 

opgevangen en hartelijk welkom 

geheten. Zo komt dat wat in 

Oekraïne gebeurt heel dichtbij. 

De vraag is hoe het verder zal 

gaan. Zal Rusland nog zwaar-

dere middelen inzetten, zullen 

de NAVO en Nederland erbij 

betrokken worden? De woorden 

‘derde wereldoorlog’ worden 

door de wereldleiders gebruikt. 

Dat geeft veel vragen, spanning 

en angstgevoelens. We voelden 

ons zo veilig onder de paraplu 

van de NAVO met Amerika als 

grote bondgenoot, en nu blijkt 

dat dit toch geen garantie voor 

permanente vrede is.

Dichter bij huis, om het zo maar 

te noemen, zijn de directe ge-

volgen van de oorlog te zien in 

de stijging van de energieprijzen 

en mede daardoor in de prijs van 

veel andere producten. Elk gezin 

heeft hiermee te maken en het 

kan tot grote zorgen aanleiding 

zijn. Hoe krijg ik elke maand de 

rekeningen betaald? Een vraag 

die telkens weer terugkomt. 

Slapeloze nachten kunnen het 

gevolg zijn, die weer tot spannin-

gen in het gezin kunnen leiden. 

Wat eerst als vanzelfsprekend 

kon, kan nu niet meer. 

In de inleiding noemde ik nog 

wat andere punten: gebrek aan 

woningen, toenemend geweld, 

onverdraagzaamheid. Niet ieder-

een heeft in dezelfde mate met 

al deze dingen te maken, maar 

als je bijv. als jong stelletje wilt 

trouwen, is het bijna niet mogelijk 

om een geschikte woning te vin-

den. Toenemend geweld is een 

maatschappelijk verschijnsel dat 

we overal om ons heen zien. Er 

gaat bijna geen dag voorbij of we 

lezen van moord- of steekpartij-

en, geweld tegen hulpverleners 

enz. Vaak wordt hierbij genoemd 

dat dit een gevolg is van de 

lockdowns en de spanning die 

corona heeft veroorzaakt. Zonder 

dit wetenschappelijk te kunnen 

aantonen, denk ik dat het dieper 

zit. Er is een gevoel van maat-

schappelijke onvrede; dat was 

er al voor corona en is daardoor 

misschien wel wat versterkt, 

maar niet veroorzaakt.

Tot slot, onverdraagzaamheid 

jegens anderen, jezelf in het mid-

delpunt stellen. Dit is misschien 

wel de bron van waaruit veel van 

de genoemde verschijnselen 

voortkomen. De mens is een lief-

De mens is een 
liefhebber van 
zichzelf geworden, 
in tegenstelling tot 
het gebod God lief te 
hebben boven alles en 
de naaste als zichzelf. 
 

IN GOD
R U S T 
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hebber van zichzelf geworden, in 

tegenstelling tot het gebod God 

lief te hebben boven alles en de 

naaste als zichzelf. Paulus schrijft 

in de tweede brief aan zijn gees-

telijke zoon Timotheüs, over het 

bederf in de laatste dagen: En 

weet dit, dat in de laatste dagen 

ontstaan zullen zware tijden. Want 

de mensen zullen zijn liefheb-

bers van zichzelven, geldgierig, 

laatdunkend, hovaardig, laste-

raars, den ouders ongehoorzaam, 

ondankbaar, onheilig; Zonder 

natuurlijke liefde, onverzoenlijk, 

achterklappers, onmatig, wreed, 

zonder liefde tot de goeden, 

verraders, roekeloos, opgeblazen, 

meer liefhebbers der wellusten 

dan liefhebbers Gods; Hebbende 

een gedaante van godzaligheid, 

maar die de kracht derzelve ver-

loochend hebben. Hij besluit met 

de raad: Heb ook een afkeer van 

dezen. Als we al deze zaken eens 

leggen naast wat er dagelijks om 

ons heen en in onszelf gebeurt, 

moet het dan niet duidelijk zijn 

dat we de tijd beleven die Paulus 

hier beschrijft?

REKENEN MET DE TIJD

De vraag stellen, is deze beant-

woorden zeggen we wel eens. 

Dat geldt ook voor de vraag waar 

ik de vorige alinea mee afsloot. 

De tijd die Paulus heeft be-

schreven in de brief aan Timo-

theüs is onze tijd. Dat betekent 

heel wat. We moeten ons erop 

voorbereiden dat Christus gaat 

wederkomen, en tegelijkertijd 

onze dagelijkse taken en plichten 

waarnemen. Het moment van 

Zijn wederkomst is een verbor-

genheid en wij kunnen daarin 

niet gaan rekenen. De mens 

heeft een tijdrekening, God niet; 

bij Hem is één dag als duizend 

jaar en duizend jaar als één dag. 

Hij is van eeuwigheid en tot in 

eeuwigheid. Luther heeft, naar 

men beweert, eens gezegd dat, 

als hij wist dat de wereld morgen 

zou vergaan, hij vandaag nog een 

appelboom zou planten. Het laat 

zien dat we onze plichten moe-

ten blijven doen, maar daarbij wel 

altijd in het oog moeten houden 

het betrekkelijke van ons werk in 

het licht van de aanstaande eeu-

wigheid. In afhankelijkheid van 

God mogen en moeten we ons 

werk doen, wetende dat er niets 

gebeurt buiten Zijn raad en dat 

Hij alles leidt naar Zijn goddelijke 

wil en welbehagen. 

GERUST IN GOD

Dat leidt ertoe dat we al wat ons 

overkomt in Zijn handen mogen 

leggen. Dat geeft rust in een 

periode van onrust. Augustinus 

heeft veel onrust gekend, heeft 

in de wereld geleefd, gezocht 

naar de vrede die hij miste. Hij 

heeft deze mogen vinden. Dat 

benoemt hij al in het eerste 

hoofdstuk van het eerste boek 

van zijn ‘Confessiones’ (Belijde-

nissen). Hij zegt daar de overbe-

kende woorden: ‘rusteloos blijft 

ons hart, totdat het zijn rust vindt 

in U.’ Dat is ook nu nog zo. De 

wereld belooft heel veel: voor-

spoed, allerlei zekerheden; maar 

goed beschouwd kan ze niets 

bieden. Het is allemaal maar voor 

even. Het leven is een damp, de 

dood wenkt ieder uur zegt Psalm 

89. Dat is de werkelijkheid. Het 

leven met God biedt daarente-

gen wel perspectief, het heeft 

toekomst als we weten mogen 

van een schuldovernemende 

Borg en Middelaar. Als we Hem 

persoonlijk mogen kennen, Jezus 

Christus. Hij kwam naar deze 

wereld om te lijden en te sterven, 

Hij is opgestaan en ten hemel 

gevaren, zoals we in de komende 

week weer hopen te herdenken. 

Vandaar zal Hij wederkomen op 

de wolken des hemels. Het is 

ons voorzegd. Het zal gebeuren, 

zoals alles wat God in Zijn Woord 

heeft geopenbaard werkelijkheid 

is geworden of nog zal worden. 

De grote vraag voor ons allen is 

of we die dag vol onrust tege-

moetzien of gerust in God.

‘Rusteloos blijft ons hart, totdat het zijn rust vindt in U.’ 
Augustinus
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DE HARTSLAG VAN  

DE PREDIKING

Uit wat Paulus schrijft aan de 

gemeente van Korinthe kunnen 

we opmaken dat de prediking 

naar haar wezen ‘de bediening 

der verzoening’ of ‘het woord 

der verzoening’ is (2 Korinthe 5). 

Het zijn veelzeggende uitdruk-

kingen die onthullen dat de 

verzoening de hartslag van de 

prediking uitmaakt. En hoe  

vertrouwd dat ook klinkt, 

verwondering is op zijn plaats. 

Want, lag dat nu voor de hand? 

Dat de Heere Zich met het 

woord der verzoening tot ge-

vallen mensen zou richten, tot 

vijanden? Was niet veeleer het 

tegendeel te verwachten?  

Maar nu maakt de verkondi-

ging duidelijk: ‘Hij vindt in gunst, 

en niet in wraak Zijn lust!’  

Op kosten van Zijn, door Hem 

gegeven en verbrijzelde, Zoon. 

Nu kan dat woord bediening 

op de klank af misschien een 

andere verwachting wekken 

dan Paulus bedoelt. Hij heeft 

het over de dienst (diakonia) 

der verzoening. De prediking 

staat in het teken van het die-

nen van Christus; ze is dienst-

baar aan Zijn werk. Hij bedient 

Zich ervan om het Zijne te 

doen. Dat sluit nadrukkelijk 

de gehoorzaamheid aan Hem 

in. De verkondiger van het 

Evangelie is dienaar; hij komt 

TOERUSTING AMBTSDRAGERS

Ds. P.C. Hoek, Putten

PREDIKING 
ALS BEDIENING DER verzoening
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niet in eigen naam of op eigen 

gezag, maar van Christuswege. 

Hij komt ook niet met zijn eigen 

inzichten of gedachten. Hij dient 

de verzoening. De spits van de 

prediking is niet dat zondaren iets 

moeten doen om God gunstig of 

gunstiger te stemmen – wat dat 

dan ook is – maar wel dat zonda-

ren door het geloof zich verlaten 

op wat Hij gedaan heeft. Het 

woord der verzoening ontdekt de 

zonde en de zondaar – aan wie hij 

is en wat hij is – om te bedekken 

met het bloed van het Lam. Dat 

snijdt de pas af voor wetticisme 

en moralisme; het kruis alléén! 

De prediker zal dienaar van de 

verzoening moeten zijn om met 

het volkomen offer van Christus 

op zondaren toe te treden. 

GODS STEM

Het is van fundamenteel belang 

dat het God Zelf is Die spreekt 

in en door de bediening der ver-

zoening. ‘Zo zijn wij dan gezanten 

van Christus wege, alsof God 

door ons bade…’ En dat ‘alsof’ wil 

niet zeggen ‘als het ware’; nee, 

het geeft de werkelijkheid weer. 

‘Zo zijn wij dan gezanten van 

Christus wege, dat is: God bidt 

door ons…’ Paulus heeft het niet 

voor niets over de verkondiger als 

een gezant van Christus wege: 

iemand die spreekt namens Hem 

en daarmee op gezag van Hem. 

Daarom staan we als prekend op 

heilige grond. Calvijn zegt: ‘God 

verwaardigt Zich de monden 

en tongen der mensen Zich te 

heiligen, opdat in die Zijn stem 

zou klinken.’ Spreekt dat van-

zelf? Nee, dat heeft alles met de 

Heilige Geest te maken. Als het 

Woord werkelijk opengaat – in 

getrouwheid en gehoorzaam-

heid – zal Hij het woord nemen. 

Een preek is naar zijn wezen dan 

ook maar niet een woord over 

God, maar een woord vanwege 

God. Een preek is geen interes-

sant betoog of een diepzinnige 

beschouwing of een retorisch 

artefact; het is woord ván God.

En dat heeft dus alles te maken 

met het werk van de Heilige 

Geest. Augustinus kan zeggen: 

‘En hier ziet u een groot gehei-

menis, broeders. De klank van 

onze woorden treft uw oren, 

maar de Leermeester (Magister) 

is binnen. Meent niet dat iemand 

iets leert van een mens. Wij kun-

nen u vermanen door het geluid 

van onze stem. Maar als er bin-

nen in u niet Iemand is die leert, 

blijft ons geluid tevergeefs.’ Let 

wel: Augustinus haalt hiermee 

Woord en Geest niet uiteen; hij 

houdt ze juist heel dicht bijeen! 

Want de Geest werkt nadruk-

kelijk dóór het Woord. Zodat hij 

daarom juist van de preek zegt: 

‘vox est Spiritus’; ze is stem  

van de Geest.

Als werkelijk het Woord bediend 

wordt, neemt de God van het 

Woord het woord. ‘Alsof God door 

ons bade…’ Dat houdt dus de 

hoge roeping in om als prediker 

zelf eerst met alle eerbied en 

nauwgezetheid naar dat Woord te 

horen. Biddend en bedelend om 

het te mogen verstaan. Waarbij 

we tegelijk alles geven om te 

verstaan wat Hij zegt, te weten 

wat Zijn Woord zegt. Om dan en 

zo te mogen spreken. Waarbij het 

nooit kan en mag gaan om de 

prediker, zijn persoon, zijn gaven. 

Dan wordt een preekstoel nooit 

een podium waarop een mens 

schittert! En dan zal de preek 

geen demonstratie in retorica zijn, 

zo dat de vorm voor de inhoud 

gaat of die overvleugelt. De preek 

moet toegankelijk, verstaanbaar 

Calvijn zegt: ‘God verwaardigt Zich 
de monden en tongen der mensen 
Zich te heiligen, opdat in die Zijn 
stem zou klinken.’ Spreekt dat 
vanzelf? Nee, dat heeft alles met  
de Heilige Geest te maken. 
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zijn. Niet simpel, wel eenvoudig. 

Augustinus verbeeldt het met een 

prachtige metafoor: je hebt niets 

aan een gouden sleutel die niet 

werkt; dan is een houten sleutel 

die het wel doet beter. 

GEEN BEWEGELIJKE WOORDEN, 

WEL BEWOGEN WOORDEN

De prediking zal níet zijn in bewe-

gelijke woorden der menselijke 

wijsheid maar in betoning van 

geest en van kracht (1 Korinthe 2:4).  

Ons woord zal een woord zijn, 

gesproken met verlegenheid en 

met verwachting, ootmoedig en 

vrijmoedig. In dat geval geldt wat 

Augustinus zegt: ‘Wanneer wij 

spreken, zwijgt Hij niet…’ Een dienst 

waarin we nooit volleerd zijn. We 

mogen ons erin oefenen, we zullen 

ons er blijvend in oefenen; maar 

nooit experimenteren, of onszelf 

etaleren, of zelfs acteren. Hoe zou 

dat! In dat geval ben ik bang dat 

de Heere wel zwijgt. Nee, klein van 

onszelf denken maar groot van 

Hem. En als het Zijn Woord is dat 

we spreken, zal Hij niet zwijgen.

Hoe zouden we lichtvaardig om-

gaan met iets waar de hoogspan-

ning van dood en leven op staat? 

Want dat is toch het geval? We 

staan zelf, maar ook met de ge-

meente, op de grens van tijd en 

eeuwigheid, hemel en hel. Ooit 

stond Aäron met het wierookvat 

tussen het volk. Vanwege zijn op-

stand had God het volk geraakt 

met een ontzettende plaag. Dui-

zenden sterven. Tot Aäron zich, 

op aanwijzing van Mozes, met 

het wierookvat tussen het volk 

begeeft om verzoening te doen. 

En hij staat tussen de doden en 

de levenden. En de plaag houdt 

op. Wat een tekening! Oók van de 

bediening der verzoening. 

VRUCHTEN VAN  

DE VERZOENING

Maar gaat het in de prediking niet 

om méér dan de verzoening of de 

rechtvaardiging van de goddelo-

ze? Zeker. Maar dan nóg gaat het 

om vruchten van het kruis! En om 

de genade van het leven in de 

eenheid en gemeenschap met de 

Gekruisigde. Die de Opgestane is. 

Die de Verhoogde is. Maar los van 

Christus valt er van geen heil te 

denken, te spreken, en evenmin te 

preken. Laten we maar wakker zijn 

dat het in de prediking écht om de 

rechtvaardiging van de goddelo-

ze gaat én… blijft gaan. Uiteraard 

zullen we ons bewust moeten zijn, 

naast het onderscheid van geloof 

en ongeloof, van verscheidenheid 

in het geestelijk leven. Leerzaam 

is te zien hoe bijvoorbeeld de 

Dordtse Leerregels oog hebben 

voor de gelovige en de verschei-

denheid van het geestelijk leven. 

De levende christen draagt, zo 

zegt Dordt, de vruchten der ver-

kiezing (I.12). Uit het gevoel en de 

verzekerdheid van deze verkiezing 

nemen de kinderen Gods dage-

lijks meerder oorzaak om zich voor 

God te verootmoedigen (I.13). De 

Leerregels spreken ook van de 

strijd van hen, die zich wel bekeer-

den, maar ‘nochtans in de weg der 

godzaligheid en des geloofs zo 

ver nog niet kunnen komen als zij 

wel wilden’ (I.16).  

Ook weten zij van de mate des 

geloofs (V.9), van heilige oefe-

ningen der godvruchtigheid (V.2), 

van overblijfselen der inwonende 

zonde (V.3), van verlies somwijlen 

voor een tijd van het gevoel der 

genade (V.6), van verberging van 

het aangezicht des verzoenden 

Gods (V.13). Weidt de prediking 

ook hen? Krijgen zij de geestelij-

ke leiding die nodig is? Klopt er 

een hart voor de schapen, met 

zo heel verschillende vreugden, 

noden, vragen en vrees? Met 

ontferming bewogen, gedreven, 

met heilige aandrang. 

Behalve met heilige hartstocht 

mag dat in de prediking met hei-

lige verwachting gebeuren. Want 

als zó het Woord spreekt, zal Hij 

niet zwijgen! Als de bediening der 

verzoening uitgericht wordt schar-

niert de deur van het hemelrijk.

Klopt er een hart voor 
de schapen, met zo heel 
verschillende vreugden, 
noden, vragen en 
vrees? Met ontferming 
bewogen, gedreven, 
met heilige aandrang. 
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Afgelopen winterseizoen is de tiendaagse cursus (zaterdagmorgens)  

gehouden in Achterberg, Rijssen en Staphorst. Een korte cursus van  

vijf avonden is in diverse gemeenten gegeven. We zoeken nog mogelijk-

heden om een cursus te geven in de kleine gemeenten van ons  

kerkverband die zich midden in een evangelisatiegebied bevinden.  

WE BIEDEN DIVERSE VORMEN VAN TOERUSTING

BEWUSTWORDINGSAVOND OP AANVRAAG

Een gemeenteavond over de opdracht tot 

evangelisatie en het komen tot evangelisatie-

activiteiten.

CURSUS EVANGELISATIE  

(TIEN ZATERDAGMORGENS)

We denken na over de opdracht tot evangeli-

satie, hoe we kunnen evangeliseren en gaan 

praktisch aan de slag met communicatie. We 

hopen in het najaar o.a. te starten in Leerbroek 

en Ridderkerk. Het is ook mogelijk in uw woon-

plaats een (korte) cursus aan te vragen als er 

vijf cursisten zijn.  

KORTE CURSUS

Een korte praktische cursus van vijf avonden 

waarbij we enkele onderwerpen van de tien-

daagse cursus behandelen.

CURSUSSEN SPECIAAL GERICHT  

OP EEN BEPAALDE DOELGROEP

KINDEREVANGELISATIE

In twee avonden helpen we bij het opzetten 

van kinderevangelisatie, presenteren we de 

nieuwe kinderevangelisatiemethode en geven 

we toerusting over het vertellen van een  

Bijbelverhaal op een kinderclub.

EVANGELISEREN IN DE STRAAT /  

IN HET DORP

We gaan twee avonden praktisch aan de slag 

aan de hand van gesprekstechnieken en diver-

se casussen.

DIVERSE DOELGROEPEN

Toerusting evangeliseren onder specifieke doel-

groepen. Bijvoorbeeld: moslims, asielzoekers.

De landelijke commissie evangelisatie merkt  

dat er behoefte is aan toerusting  

en hierin voorzien we graag. 

evangelisatie

Jos van der Hoog en Ben van der Starre

COMMISSIE EVANGELISATIE

C U R S U S
IN DE GEMEENTE NODIG?

HERSTELD HERVORMDE 
KERK EVANGELISATIE

Cursus evangelisatie 2022 - 2023

Cursusevanevan  gelisatiegelisatie
avond en locatie:

kosten:
vragen:

info + aanmelden:

Zaterdagochtend 9.00-12.30 uur

HHG Ridderkerk | HHG Leerbroek

(De cursus start in september, exacte data 

en locatie kunt u vinden op de website.)

€ 50,00 per persoon | echtparen € 75,00

evangelisatie@hhk.nl

www.hhk.nl/cursus-evangelisatie

 “ Jezus zegt: Ik ben de Weg, 
 de Waarheid en het Leven”

BIJ VOLDOENDE BELANGSTELLING KAN OP VERZOEK  DE CURSUS OOK IN UW EIGEN GEMEENTE WORDEN VERZORGD.

Indien het vanwege het coronavirus niet mogelijk is om de cursus op een fysieke manier plaats te laten vinden, wordt de cursus (deels) digitaal aangeboden.

Een zeer waardevolle cursus bestaande uit 10 lesdagen, met veel aandacht voorde praktijk!
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evangelisatie

Toch blijft het knagen: 

de opdracht van de 

Heere….. Ik zou best 

graag vrijmoedigheid 

willen hebben, maar hoe 

kom ik er aan? Op de 

landelijke evangelisatie-

dag van 28 mei 2022 is 

dat precies de inhoud 

van de lezing. Spreker 

Jan-Dirk Liefting is een 

ervaren evangelist die 

de vrijmoedigheid niet 

heeft, maar toch gaat 

evangeliseren. Kom 

luisteren als u/jij meer wilt horen! U krijgt naast de 

lezing ook handvatten aangereikt over hoe evangeli-

satiegesprekken kunnen verlopen. De pauze is dit jaar 

langer, zodat u meer tijd hebt om anderen te spreken; 

belangrijk in deze tijd!

Vanaf 9.30 uur is de kerk open en wordt u ontvangen 

met een kopje koffie of thee. Het programma begint 

om 10.00 uur. Na de opening geeft Jan-Dirk Liefting 

een lezing over: Vrijmoedigheid. Heb jij het en hoe 

kom je er aan? Vervolgens presenteren diverse  

werkgroepen, uitgaande van de commissie evange-

lisatie, hun werkwijze en/of materialen. In de mid-

dagpauze kunt u uw meegebrachte lunch gebruiken. 

Voor koffie, thee en een lekkere snack wordt gezorgd. 

Om 13.30 uur begint het middagprogramma. Onder 

leiding van Ruben van Asselt (kandidaat theologie 

met evangelisatie-ervaring) worden in interactie met 

de zaal enkele rollenspellen geoefend. Er is aandacht 

voor gesprekken met moslims, vluchtelingen en 

mensen uit de wijk die niet christelijk zijn. De werking 

van de Heilige Geest krijgt door alles heen een plaats. 

Als afsluiting is er een levendige forumdiscussie 

waarin vragen van mensen uit de zaal en thuis be-

antwoord worden. Om ongeveer 15.30 uur is de dag 

weer afgelopen. U kunt de dag thuis meebeleven 

via het YouTube-kanaal van hhglunteren.nl. Aanmel-

den voor het bezoeken van de dag en opgeven voor 

kinderoppas kan via de website van de HHK of via 

telefoonnummer 0318-505541. Er is een collecte  

voor de onkosten. Hartelijk welkom op D.V. zaterdag 

28 mei in de Bethelkerk in Lunteren!

In uw gemeente komt een evangelist spreken over zijn werk. De man vertelt bevlogen over zijn 

ervaringen en de nood die hij bij zijn medemensen ziet. Wonderlijk hoe het Evangelie harten raakt!  

Als u naar huis gaat bent u het met de evangelist eens: de opdracht van de Heere Jezus om uit 

te gaan dringt. Er is nu nog de vrijheid om over het Evangelie te spreken! De blijdschap van de 

evangelist trekt u aan, maar om nou zelf te gaan evangeliseren? Ik heb de moed niet,  

ik ben niet zo’n spreker en wat zou de ander ervan zeggen? 

evangelisatiedagL A N DE L I J K E

VIERJARIGE HBO OPLEIDING TOT EVANGELIST

De opleiding kan in de avonduren worden gevolgd. 

Cursisten worden toegerust om als ‘zelfstandig’ 

evangelist te functioneren, een evangelisatie project 

aan te sturen en ook anderen toe te rusten voor 

evangelisatie. De opleiding is vooral praktisch ge-

richt en direct toepasbaar in de praktijk.  

Zowel mannen als vrouwen zijn welkom!  

Aanmelding is mogelijk via: 

www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie  

of bel met het kerkelijk bureau: tel. 0318 505 541.

WERKGROEP VOORLICHTING
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Dit heeft dan ook consequen-

ties voor de volgorde der 

dingen. Wij nemen gevoeglijk 

aan dat in al onze gemeenten 

‘s morgens de wet gelezen 

wordt. Dit niet alleen uit 

oogpunt van onderwijzing, 

maar ook uit oogpunt van de 

benodigde verootmoediging. 

Door de wet leren wij onze 

zonden kennen en ook onze 

zondige aard. Ons wordt de 

spiegel voorgehouden waarin 

wij onze ellende krijgen te 

aanschouwen. De lezing van 

de samenvatting van de wet 

daarbij is zeker niet af te raden. 

Natuurlijk niet in plaats van de 

tien geboden maar wel erna 

als toespitsing op de  vol-

maakte liefde, die bij ons zo 

jammerlijk ontbreekt. Wij wij-

zen erop dat de Heidelberger 

Catechismus zelfs tweemaal 

de samenvatting van de wet 

(het dubbelgebod) behandelt. 

Niet alleen in het stuk van de 

ellende is dat het geval (vraag 

en antwoord 4), maar ook in 

het stuk van de dankbaar-

heid, waarin de Heere ons de 

wet niet minder scherp laat 

prediken (vraag en antwoord 

93). Het lezen van de samen-

vatting na de wet is dan ook 

niet - zoals men ten onrechte 

wel eens schijnt te denken - 

een teken van lichtzinnigheid 

maar het is veeleer voluit en 

degelijk gereformeerd. Het 

zou overal moeten gebeuren 

omdat in de samenvatting, 

zoals de catechismus laat 

zien, een diepteboring wordt 

gedaan naar datgene waar het 

om gaat: de ware en volkomen 

liefde, die God van ons eist en 

die bij ons zo jammerlijk wordt 

gemist. Het dient tot onze 

verootmoediging dat wij dit 

te horen krijgen. Het is goed 

om bij de aankondiging van 

de wet erbij te zeggen dat wij 

die tot onze verootmoediging 

lezen. Toen sprak God en ook 

nu spreekt Hij nog al deze 

woorden. Wij staan met elkaar 

bij de berg Sinaï.   

Het is tevens goed dat er 

aansluitend bij de wet een 

passend psalmvers wordt ge-

zongen. Als men vindt dat er 

dan te veel gezongen wordt 

in de kerkdienst, is het beter 

een ander zangmoment te 

Ook in een kerkdienst zijn er ingrediënten die niet gemist kunnen worden. Zo zijn onder andere 

de dienst des Woords, de dienst der gebeden, de dienst der offeranden en de gemeentezang 

bestanddelen die er altijd in moeten zitten. Helaas wordt de verootmoediging nogal eens 

vergeten. Toch zal die zeker in de morgendienst niet mogen ontbreken 

(al misstaat zij ook ’s avonds niet).  

Ds. J.L. Schreuders, Boven-Hardinxveld

vast onderdeel in de orde van de kerkdienst!

COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING

Verootmoediging, 
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laten vervallen of te bekorten 

dan het op deze plaats achter-

wege te laten. Er zijn psalmen 

genoeg waarin schulderkenning 

en de noodzaak van vergeving 

centraal staan. Ook vinden wij in 

de psalmen tal van deemoedige 

afhankelijkheidsbeden om te 

leren naar de wil van de HEERE 

te leven, zoals Psalm 119. In een 

gereformeerde kerkdienst mag 

een gezongen schuldbelijdenis 

als antwoord op de heilige wet 

niet ontbreken. Dat zou een echt 

gemis zijn. Het behoort bij de 

verootmoediging.   

SCHRIFTLEZING EN GEBED  

OF OMGEKEERD

Iedere oplettende hoorder weet 

dat predikanten verschillend 

omgaan met de volgorde van 

gebed en Schriftlezing. Er zijn veel 

predikanten die eerst de Schriftle-

zing doen, daarna het voorgebed. 

Zij hebben daarvoor als argument 

dat eerst God Zelf aan het woord 

moet komen. Met alle respect 

voor hun bedoelingen vragen 

wij ons toch af of dit argument 

valide is. In de lezing van de wet 

en ook al in de groet is de Heere 

Zelf aan het woord geweest. 

Bovendien haal je Schriftlezing 

en prediking die bijeen horen te 

zeer uit elkaar. Het gebed vooraf 

is dan ook gebed om de opening 

van het Woord en de verlichting 

met de Heilige Geest. Dan gaat 

het om de lezing van het Woord 

én de prediking ervan. Wat nog 

zwaarder weegt is het volgende: 

Het gebed direct na de wet en het 

aansluitende psalmgezang is de 

plaats waarin de verootmoediging 

het best kan worden verwoord. 

‘Laten wij ons verootmoedigen 

voor het aangezicht des HEEREN 

en bidden om de verlichting met 

de Heilige Geest’. Het gebed dient 

te beginnen met de erkenning 

van onze ellendestaat en de 

smeking om vergeving en barm-

hartigheid. Het gevaar is zeker niet 

denkbeeldig dat er van schulder-

kenning niet of slechts terloops 

nog wat komt als het gebed pas 

na de Schriftlezing wordt gedaan. 

Het voorgebed na de wetslezing 

dient dus te zijn zowel gebed van 

schuldbelijdenis en smeken om 

genade als gebed om de opening 

van het Woord en de verlichting 

met de Heilige Geest. Daar moet 

het dan ook zoveel als mogelijk 

toe beperkt blijven. Wij voeren 

dan ook een pleidooi voor de 

volgorde van eerst het gebed 

en dan de Schriftlezing, ook dan 

wanneer de Schriftlezing door 

een voorlezer wordt gedaan.   

INHOUD VAN HET VOORGEBED

Daar komt nog bij dat het voorge-

bed vaak gevuld wordt met een 

veelheid van voorbeden. Ook dat 

is onwenselijk en tevens weinig 

klassiek. Wie achterin het psalm-

boek de christelijke gebeden 

bekijkt die voor en na de predika-

tie des zondags in de vergadering 

der gelovigen gebruikt kunnen 

worden, ziet dat niet het gebed 

voor de predikatie maar het 

gebed erna de voorbeden bevat. 

Het voorgebed is steeds beperkt 

tot de verootmoediging vanwege 

zonde en schuld en het gebed 

om de Heilige Geest. Daar moet 

het in het voorgebed bij blijven, 

zodat daar inderdaad alle nadruk 

op komt te liggen. In het nage-

bed is er vervolgens alle plaats 

voor de dankzegging en voor het 

bidden voor alle nood in de ge-

meente, voor de christenheid en 

voor de overheden. Graag willen 

wij pleiten voor deze klassieke 

handelwijze. Datgene wat slechts 

een volgorde lijkt, kan door en 

door principieel zijn! Dat is dunkt 

ons hier het geval.

MEER DAN WOORDEN         

En dan gaat het bij verootmoedi-

ging niet slechts om ootmoedige 

woorden, maar om het ware 

gevoel ervan in ons hart. Dat is iets 

wat de Heere alleen kan werken. 

Maar hoe zou het ware besef 

van verootmoediging er komen, 

als de woorden van verootmoe-

diging niet of nog maar weinig 

gesproken worden? Zeker is het 

waar dat daar in de prediking met 

nadruk op moet worden gewezen. 

Maar het een sluit het ander niet 

uit. Ook waar dat wel gebeurt is 

het goed dat er tevens rondom 

de lezing van de wet plaats voor 

wordt gemaakt. En dat bij de 

aanvang van de dag des Heeren: 

wij beginnen ermee. Zo krijgen 

schuldbelijdenis en genadever-

kondiging de plaats die zij van 

oudsher hadden. Dat mogen wij 

niet kwijtraken.     

En dan gaat het bij 
verootmoediging niet 
slechts om ootmoedige 
woorden, maar om  
het ware gevoel  
ervan in ons hart.
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VERDIEPING

In het eerste artikel schreef 

ik als inleiding: 

Tot voor kort had ik nog 

nooit gehoord van de 

Canadese theoloog Craig 

A. Carter. Inmiddels heb 

ik twee boeken van hem gelezen. Boeken die 

een tweeluik vormen. Zonder dat ik Carter 

in alles bijval, moet ik zeggen dat ik wat hij 

schrijft, bijzonder instructief vind. Zijn boeken 

reken ik onder de boeken waarvan ik veel heb 

geleerd. Zij hebben een ereplaats onder de 

boeken die ik de laatste jaren heb gelezen.  

Ik kan predikanten, godsdienstleraren en  

studenten in de theologie alleen maar  

aanraden er kennis van te nemen

DE METAFYSISCHE IMPLICATIES  

VAN DE BIJBELSE BOODSCHAP

Carter vertelt dat hij ervan overtuigd is geraakt 

dat als wij het getuigenis van de Schrift ernstig 

nemen, wij niet anders dan overtuigd kunnen 

zijn van de Godheid van de Heere Jezus Chris-

tus en van de waarheid van de Drie-eenheid. 

Die overtuiging vloeit voort uit het feit dat wij 

de Schrift lezen als het geïnspireerde woord 

van God. Aan de klassieke dogma’s van de 

Middelaar Die God bleef en mens werd en van 

de Drie-eenheid zijn bepaalde metafysische 

implicaties verbonden.

De kerkvaders hebben gebruikgemaakt van 

het platonisme om de Godsleer en Christo-

logie te ontvouwen. Daarbij gaat het wel om 

een gekerstend platonisme. De kerkvaders 

maakten van het platonisme en niet van 

andere filosofische inzichten gebruik, omdat 

het platonisme heel nadrukkelijk uitgaat van 

een objectieve werkelijkheid boven en ach-

ter deze werkelijkheid. Platoonse filosofen 

gingen er ook vanuit dat wij in principe kennis 

kunnen hebben van deze werkelijkheid achter 

en boven onze werkelijkheid. Dat maakte het 

platonisme geschikt om in gekerstende vorm 

de Bijbelse waarheid te verwoorden. De kerk-

vaders gebruikten het platonisme wel kritisch. 

In de platonische filosofie maakt het goddelij-

ke deel uit van dezelfde werkelijkheid als het 

menselijke. De kerkvaders belijden daarente-

gen de creatio ex nihilo (de schepping uit het 

niets). God is van een wezenlijk andere orde 

dan de werkelijkheid buiten Hem. Dat geldt 

niet alleen de zichtbare maar ook de onzicht-

bare werkelijkheid. God verschilt kwalitatief 

van de mens. In de platonische filosofie is geen 

ruimte voor de incarnatie. Dat zou strijdig zijn 

met Gods onveranderlijkheid en zou God aan 

het lijden onderwerpen.

De kerkvaders hebben geleerd dat om God 

werkelijk te leren kennen wij op de Schrift zijn 

aangewezen. Zo alleen krijgen we echt zicht op 

de werkelijkheid boven en achter onze wer-

kelijkheid. God Die in Zichzelf onveranderlijk is, 

wilde van eeuwigheid mensen scheppen en ook 

verlossen. Schepping en verlossing zijn dan ook 

– in tegenstelling tot wat platonisten beweren –  

niet strijdig met Gods onveranderlijkheid. Het 

wonder van de incarnatie is dat Hij Die niet kon 

lijden (namelijk als God) toch heeft geleden 

(namelijk als mens). De incarnatie, kruisdood en 

opstanding van de Heere Jezus Christus hebben 

God is de Volzalige in Zichzelf en daarom kan de Schrift  

die Hij ons heeft gegeven, het venster zijn op Hem.

Ds. P. de Vries, Nunspeet

SCHRIFTLEER
De 

(2)
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alles te maken met de kloof tussen God en mens. 

Alleen God kon die kloof overbruggen. Daarom werd 

de tweede persoon uit de goddelijke Drie-eenheid 

mens. Daar gingen voor de kerkvaders de boodschap 

van de christelijke kerk en de platonische filosofie fun-

damenteel uiteen. De platonische filosofie weet niet 

van de incarnatie, het kruis en de opstanding en heeft 

daarvoor ook geen plaats. Het is haar een dwaasheid. 

Nodig is daarom dat wij ons verstand onderwerpen 

aan de boodschap van de Schrift. In hun benadrukken 

van het onderscheid tussen Schepper en schepsel, 

van de creatio ex nihilo en van de noodzaak en realiteit 

van de incarnatie tot verlossing van de mens heb-

ben de kerkvaders de Griekse filosofie van binnenuit 

opengebroken. De objectieve en universele waarheid 

is juist deze waarheid.

DE SCHRIFT MAG NIET WORDEN OPGESLOTEN  

IN DE CONTEXT WAARBINNEN ZIJ ONTSTOND

In de premoderne wijze van omgang met de Schrift 

is het uitgangspunt dat de ene Goddelijke Auteur 

meerdere menselijke auteurs heeft gebruikt om 

Zichzelf en Zijn wil aan de mens bekend te maken. 

In de moderne omgang met de Schrift is geen 

plaats voor de ene Goddelijke Auteur. De Bijbel 

is een bibliotheek van boeken geschreven door 

meerdere schrijvers en kan daarom geen eenheid 

zijn. Bij de historische betrouwbaarheid van de Bijbel 

gaat men vragen stellen. Carter beklemtoont dat 

ons uitgangspunt bij de uitleg van de Schrift niet 

een door ons gereconstrueerde geschiedenis mag 

zijn, maar de geschiedschrijving van de Bijbel zelf. 

Binnen die context moeten Bijbelteksten worden 

bestudeerd en uitgelegd. Buiten-Bijbelse gegevens 

moeten ondergeschikt blijven aan wat de Schrift 

ons zelf zegt. Wie de creatio ex nihilo recht doet, 

kan ook niet meegaan met de gedachte dat er ook 

in de Bijbel sprake is van mythe. Tegenover mythe 

stelt de Schrift werkelijke geschiedenis die vanaf 

het begin door God wordt geleid. 

Nog afgezien van het feit dat er vragen gesteld wor-

den bij de betrouwbaarheid van de Bijbel sluit de 

moderne benadering van de Schrift, de Schrift op 

in haar oorspronkelijke context. Dat heeft als gevolg 

dat de historische of letterlijke betekenis een an-

dere invulling krijgt dan vóór de Verlichting. Tot aan 

de Verlichting speelde de hele canon mee in het 

bepalen van de letterlijke tekst. De aanduiding ‘let-

terlijke betekenis’ is dus in de premoderne exegese 

veel breder dan in de moderne exegese, omdat de 

betekenis van Schriftwoorden niet beperkt wordt tot 

de context waarin zij ontstonden. Terzijde merk ik op 

dat menigeen die geen vragen heeft bij de histori-

sche betrouwbaarheid van de Bijbel als het gaat om 

de invulling van de notie ‘letterlijke betekenis’, meer 

door het Verlichtingsdenken is beïnvloed dan hij of 

zij zelf in de gaten heeft.

DE SCHRIFT IS NIET MINDER MAAR  

WEL MEER DAN HEILSHISTORIE

In het woord vooraf van Contemplating God with 

the Great Tradition dat van de hand is van Carl. R. 

Trueman, plaatst deze een belangrijke kantteke-

ning bij de heilshistorische exegese. Een vorm van 

exegese die geliefd is onder tal van christenen die 

trouw willen zijn aan de Bijbel. Trueman is van de 

waarde van deze vorm van exegese overtuigd. Ze 

laat de eenheid van het Oude Testament met het 

nieuwe Testament zien. Dat onderscheidt haar van 

de bedelingenleer die ook bekend staat als dispen-

sationalisme. Haar kracht is ook dat zij tegenwicht 

biedt aan de verzoeking van moralisme. Echter van 

belang is dat wij niet minder maar wel meer zeggen 

dan datgene waarvoor de heilshistorische uitleg 

van de Schrift aandacht vraagt. We mogen God niet 

laten opgaan in datgene wat Hij voor mensen doet. 

Wanneer dat wel gebeurt, heeft dat alles te maken 

met de doorwerking van het gedachtegoed van de 

filosoof Immanuel Kant dat geen ruimte laat voor 

metafysica. Terecht acht Trueman het de kracht van 

Contemplating God with the Great Tradition dat het 

daar wel gebeurt. De Bijbelse boodschap zelf vraagt 

om een metafysica en ontologie. In de Bijbel wordt 

God niet alleen om Zijn daden geprezen, maar ook 

vanwege Zijn heiligheid en dan ook nog los van Zijn 

concrete daden. 

Zelf merk ik nog het volgende op. Zij die moeite 

hebben met de klassieke Godsleer zien daarin 

symptomen van kwalijke doorwerking van plato-

nisch gedachtegoed binnen de christelijke kerk. 

Echter, zo kritisch als men is richting het gebruik van 

platonische denkkaders om de boodschap van de 

(2)
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Bijbel te verwoorden, zo onkritisch is men richting 

de filosofie van Kant en degenen die in zijn spoor 

gaan. Als men stelt dat de Bijbel geen metafysica 

kent of vooronderstelt, is dat ook een filosofische 

keuze. Een keuze die niet losstaat van eigentijd-

se filosofische inzichten. Zij gaat altijd samen met 

de zienswijze dat theologie als wetenschap be-

tekent dat men verantwoordt wat men gelooft. 

Nu is theologie dat ook maar echte theologie is 

wezenlijk meer. Wie niet meer doet dan zijn geloof 

verantwoorden, vertelt aan anderen wat tussen zijn 

oren zit. Hij vertelt hoe hij God ziet, kent, ervaart en 

hoe generaties voor hem dat hebben gedaan en 

daarbij is het Bijbels getuigenis het vertrekpunt en 

uitgangspunt. Echte theologie is echter allereerst 

het nadenken van Gods gedachten, vertellen wie 

God is. Dan vertellen we niet alleen wat Hij heeft 

gedaan, maar ook wie Hij in Zichzelf is. Achter Gods 

openbarings-Drie-eenheid of heilseconomische 

Drie-eenheid staat Zijn wezens-Drie-eenheid. Daar-

mee verbonden mogen en moeten we spreken over 

Gods deugden of eigenschappen.

Wordt vervolgd

NAAR AANLEIDING VAN

Craig A. Carter, Interpreting Scripture with the Great 

Tradition: Recovering the Genius of Premodern 

Exegesis (Grand Rapids: Baker Academic, 2018), 

paperback 304 pp., $ 29,- (ISBN 9781493413294)

Craig A. Carter, Contemplating God with the Great 

Tradition: Recovering Trinitarian Classical Theism 

(Grand Rapids: Baker Academic, 2021), paperback 

352 pp., $ 32,99 (ISBN 9781493429691)
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KERKGESCHIEDENIS

Andrew Bonar werd geboren op 29 mei 1810 in Edinburg, Schotland. Toen hij als achttienjarige 

jongen zijn studie begon worstelde hij met de zekerheid van het geloof. In het eerste artikel is 

daar uitvoerig bij stilgestaan. Ook kwam in dit artikel aan de orde dat toen Bonar zijn studie  

had voltooid, hij in 1838 werd verbonden aan Collace, een rustige plattelandsgemeente.  

Zijn vriend McCheyne, toen 26 jaar oud nam daarbij aan de handoplegging deel. In het tweede 

artikel kwam het sterven en de begrafenis van McCheyne aan de orde, het huwelijk van Bonar 

en het beroep naar Finnieston. Daar heeft hij 32 jaar met volle inzet gewerkt. Hij werd een oude 

eerbiedwaardige grijsaard, een vader voor zijn gemeente en een raadsman voor zijn jongere 

ambtgenoten. Op 82-jarige leeftijd is hij zacht en vredig overleden. Het derde artikel ging vooral 

over het gemeenschapsleven van Bonar met God. Daarover zegt hij zelf: er zijn soms ogenblikken 

dat ik als het ware van aangezicht tot aangezicht met Christus achter het voorhangsel mag 

verkeren en met hem mag wandelen. Toch ben ik er tegelijk bedroefd over dat mijn  

gemeenschap met de Heere steeds zo onderbroken is, in plaats van onafgebroken.

OOTMOED

Wat is het gevolg als iemand zo'n nauwe 

omgang heeft met de Heere? Zo de Heere 

mag aankleven? Dat maakt ons altijd nederig 

en ootmoedig. De kennis van God gaat altijd 

gepaard met kennis van onszelf. En hoe die-

pere kennis van God, hoe diepere kennis van 

onszelf. Het gemeenschapsleven heeft als vast 

kenmerk: ootmoed. Een paar dagboekaante-

keningen: Zondag 24 juli 1842: Ik heb nog nooit 

mijn volslagen gebrek aan alle goed zo diep 

gevoeld als nu, zodat ik nog nooit het zo hartelijk 

heb uitgeroepen: ik weet dat in mij, dat is: in mijn 

vlees, geen goed woont.

Andrew 
Bonar (4)

Ds. P. den Ouden, Katwijk aan Zee
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In december 1843 had hij de Memoir1 voltooid van 

zijn jonggestorven vriend McCheyne. Zijn leven 

verootmoedigt mij. Mijn hart ontzinkt mij vaak. Juist 

vanavond zag ik dat mijn hart vol was van niets 

anders dan IK, en alles wat er uit mijn hart voortkomt 

is een zwarte stroom van zelfbedoelen. Op 29 mei 

1889, 4 jaar voor zijn dood, overziet hij zijn lange leven: 

Alles wat ik ondernomen heb draagt het stempel van 

het onvolmaakte, nalatigheid gedurende heel mijn 

leven. Maar mijn plaats is onder de schaduw van de 

Rechtvaardige.

Bij de dagboekaantekening van 8 mei 1878 zien we 

duidelijk dat veel genade veel verootmoediging 

geeft. Bij de vorige dag schrijft hij: Verschillende 

malen zag ik deze dag zo'n algenoegzaamheid in 

God, van zo'n onmetelijke uitgestrektheid. Het was 

alsof ik voor een ogenblik bij de machtige Bron stond 

van leven, vreugde en heiligheid. Het is alles in U, mijn 

Heere en mijn God. Maar dan schrijft hij de volgende 

dag: Ik had vandaag in mijn studeerkamer een tijd 

van verootmoediging en gebed. Ik heb niet weinig 

oorzaken om diep bedroefd te zijn. Ik heb zo weinig 

werkelijke en blijvende gemeenschap met God. Wat 

een magerheid in mijn geestelijk leven. Wat een op-

pervlakkigheid in mijn prediking van de waarheid. En 

van tijd tot tijd de droevige bewijzen van mijn blijvende 

verdorvenheid.

Deze ootmoedige belijdenissen hebben te maken 

met een diepe kennis van God en een diepe kennis 

van Christus en daardoor een diepe zelfkennis. Hoe 

meer we van Zijn licht ontvangen, hoe meer we 

onze eigen vuilheid en verdorvenheid gaan zien. Dit 

heeft niets met moedeloosheid te maken, maar wel 

alles met ootmoed. Dit is de leerschool van Ro-

meinen 7. En wat is het zorgwekkend dat wij op die 

leerschool nog maar zo weinig vorderingen hebben 

gemaakt. Ik heb er mijn zorgen over dat we onge-

merkt de beleving van Romeinen 7 kwijtraken. Dat 

brengt veel schade met zich mee. Allereerst dat we 

1 McCheyne, Memoir and Remains, 282

‘Verschillende malen 
zag ik deze dag zo'n 
algenoegzaamheid in 
God, van zo'n onmetelijke 
uitgestrektheid. Het was 
alsof ik voor een ogenblik  
bij de machtige Bron stond 
van leven, vreugde en 
heiligheid. Het is alles  
in U, mijn Heere en  
mijn God. ’
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minder Christus begeren, we minder Zijn heerlijk-

heid en noodzakelijkheid beseffen, we verslappen in 

de geestelijke strijd en vleselijke, zelfgenoegzame 

christenen worden. Als Romeinen 7 verdwijnt, sterft 

het geestelijk leven. Zonder diepte geen hoogte en 

zonder sterven geen leven. 

VREUGDE

Toch zou ik tekortschieten als ik het hierbij zou laten. 

Het gemeenschapsleven heeft nog een belangrijk 

kenmerk in zich, en dat is de vreugde. De geloofs-

kennis en de gemeenschapsoefeningen met de 

drie-enige God is een overvloedige fontein van 

diepe vreugde en blijdschap, zoals Petrus schrijft 

aan de christenen in Klein Azië: ‘In welke gij u ver-

heugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreug-

de’. Augustinus zegt ergens: ‘een christen heeft zijn 

onuitsprekelijke zuchtingen, maar hij heeft ook zijn 

onuitsprekelijke vreugde’. De waarachtige bekering 

bestaat uit een hartelijke droefheid over de zonde; 

daar hoorden we ook iets van bij Bonar. Maar de 

dagelijkse bekering is ook hartelijke vreugde in God, 

door Christus. En die vreugde weegt ruimschoots 

op tegen alle strijd en droefheid. Een aanklevend 

leven is een leven waar soms toch ook een diepe, 

intense vreugde wordt ervaren, waar je zo hartelijk 

met Psalm 32 mee kunt zingen: Rechtvaardig volk, 

verheft uw blijde klanken, verheugd in God, Die naar 

waarde nooit is te danken. En: Uw aangezicht, in 

gunst tot mij gewend, schenkt mij in 't kort verzadi-

ging van vreugde.

Die vreugde komen we ook bij Bonar tegen. Die 

diepe, intense, bijna zinderende vreugde. Omdat de 

Heere zo nabij was. Ik geef een paar dagboekaan-

tekeningen. Hij schrijft op 19 juni 1849: De laatste tijd 

komt vaak dat vers van Psalm 37 met kracht in mijn 

hart: Verlustigt u in de Heere. Hoe meer ik in staat ben 

om God tot mijn hoogste vreugde te maken, des te 

minder word ik geplaagd door mijn aardse verlan-

gens en zie ik mijzelf aan alle kanten omgeven met 

vertroostingen.

26 februari 1858: Ik leef nog steeds maar aan de rand 

van de grote oceaan van de liefde van God, maar ik 

ben nog niet in de volle diepte ondergegaan. Wanneer 

zal ik ziek zijn van liefde, verkeren in de gedurige tegen-

woordigheid van de Heere, mij verheugen in die onuit-

sprekelijke vreugde en heerlijkheid, van uur tot uur?

4 juli 1860: Ik ben zeer verootmoedigd en heb veel 

onderwijs gekregen uit de nagelaten papieren van de 

zendeling David Sandeman (Bonar werkte aan een 

biografie). Sinds gisteravond drukt het op mijn ziel dat 

de Heere tegen mij mag zeggen: als je niet meer je 

lendenen gordt, als je niet meer voor Mij doet, en als 

je niet meer de nauwe gemeenschap met Mij zoekt: 

'wee u, gij, die het voorbeeld hebt van McCheyne, wee 

u, die het voorbeeld hebt van Hewitson, wee u, die het 

voorbeeld hebt van Sandeman.’ Ik heb dat drievou-

dige ‘wee' verdiend als een rechtvaardige kastijding, 

al is het niet tot mijn verderf zoals bij de drie steden 

in Galilea. Heere, vorm mij naar Uw wil. Ik verlang om 

meer te leven in de liefde tot God en voor God, me 

meer te verheugen over God en te roemen in God.  

O, dat ik elke dag zou mogen vertellen welke nieuwe 

ontdekkingen ik mocht ontvangen uit de volheid  

van Christus.

Een laatste dagboekaantekening, 6 december 

1874, hij was toen 64 jaar: Christus is meer dan ooit 

dierbaar voor mij in Zijn verzoening, rechtvaardigheid, 

verdienste en hart. Niets anders kan mij bevredigen. Ik 

smacht er alleen naar om Hem beter te leren kennen 

en Hem rijker te mogen prediken. Zijn kruis en Zijn 

kroon verliezen nooit hun aantrekkingskracht. Elke 

dag weer is Hij mijn rust en mijn hemel.

TOT SLOT

Wie was Andrew Bonar? Een zondaar die Christus 

liefhad. Voor wie Christus alles was. En mag zijn 

getuigenis ons verlangend maken om in Diezelfde 

Christus onze zaligheid en ons leven te vinden. 

Wees niet tevreden met de mooie dingen die we  

in deze afleveringen mochten lezen, maar dat wij 

het, net als die inwoners van Sichar, mogen zeg-

gen: ‘Wij geloven niet meer om uws zeggens wil; 

want wij zelven hebben Hem gehoord, en weten, 

dat Deze waarlijk is de Christus, de Zaligmaker  

der wereld.’

Hij werd een oude eerbiedwaardige 
grijsaard, een vader voor zijn gemeente 
en een raadsman voor zijn jongere 
ambtgenoten. 
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Het bestaansrecht van de 

mannenvereniging in het 

plaatselijk én landelijk ker-

kelijk leven is mijns inziens 

geen punt van gesprek. 

Waarom niet…? Omdat op 

een mannenvereniging Gods 

Woord en de belijdenisge-

schriften opengaan als dé 

enige gespreksleidraad. 

Schrift met Schrift vergelij-

ken, veelal aan de hand van 

een zelfgemaakte inleiding of 

aangereikte studie. Als God 

het geeft worden al doende 

mannenbroeders gevormd 

als hoofd van hun gezin, in 

een tijd waarin het gezin 

maatschappelijk draagvlak 

verliest. Een mannenvereni-

ging is mede de plaats waar 

de ‘gebinten’ van de kerk 

‘pasklaar’ worden gemaakt 

om te mogen dienen in de 

kerk, maar bovenal om te 

staan in het ambt aller gelovi-

gen, waarvoor geen ambts-

termijn geldt. Sola Gratia. 

Op de avonden van de man-

nenvereniging staat de Heilige 

Schrift centraal in alle be-

sprekingen, ook bij politieke, 

maatschappelijke, ethische 

en kerkelijke vragen. Het gaat 

over de praktische toepassing 

van de objectieve waarheid, 

zoals God die in Zijn Woord 

heeft geopenbaard. Discus-

sies over vertalingen kunnen 

het ‘goede’ gesprek versto-

ren, evenals het berijden van 

stokpaardjes. Het zou jammer 

MANNENBOND

Bestaansrecht
M A N N E N V E R E N I G I N G

K. van den Herik, Opheusden, secretaris

Ondanks de vele activiteiten binnen de kerkelijke gemeente zoals Bijbel-, lidmaten- en 

gesprekskringen etc. heeft de mannenvereniging bestaansrecht. De mannenvereniging heeft 

namelijk een eigen identiteit, een eigen karakter, is gewoon anders, is van groot belang  

in het kerkelijk leven. Dit onderwerp is ooit besproken op de landelijke toogdag.  

In onze bestuursvergadering kwam dit punt op tafel en we hebben  

gemeend daar enige aandacht aan te besteden.
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zijn als jongeren hierdoor afhaken.  

Op kerkvisitatie zei onze overle-

den oud-voorzitter eens tegen 

een kerkenraad: Geef mij een 

beeld van uw mannenvereniging, 

dan heb ik een eerste beeld van 

het kerkelijk leven alhier. 

Lid zijn van de mannenvereniging 

kan persoonlijk van grote waarde 

zijn, als er bijvoorbeeld gewor-

steld wordt met de vraag:  

Mijn ziel doorziet gij uw lot, hoe 

zult gij ooit rechtvaardig verschij-

nen voor God? Bij het bespreken 

van dergelijke persoonlijke vra-

gen moeten we niet verzanden in 

‘goedbedoelde’ dogmatische be-

schouwingen, maar oprecht van 

hart tot hart met elkaar daarover 

kunnen spreken. Dit vraagt een 

‘veilige’ gespreksomgeving waar-

in we elkaar als mannenbroeders 

respecteren vanuit de gedachte: 

wie we zijn én niet wat we zijn.  

De kernvraag is: hoe zijn dergelij-

ke levensvraagstukken te bespre-

ken als we niet geworteld zijn in 

Gods Woord en de belijdenisge-

schriften. Nee, nee… u hoeft geen 

theologie gestudeerd te hebben, 

maar het vraagt wel oprechte, 

ootmoedige belangstelling in 

hetgeen God door Zijn Woord te 

zeggen heeft. Sola Scriptura. 

Dit vraagt persoonlijk gebeds-

leven; niet op gezette tijden, 

maar doorlopend, en luisteren 

naar wat anderen zeggen en 

vragen. Met name de gave om 

te luisteren is veelal een opgave 

op zichzelf. En hoe kunnen we 

‘dode’ rechtzinnigheid ontmas-

keren als we persoonlijk het waar 

zaligmakend geloof in Christus 

missen? Alleen objectieve kennis 

van Gods Woord is voor de 

nimmer eindigende eeuwigheid 

onvoldoende. De Heere dienen 

en vrezen is een zaak van het 

hart, ons gehele wezen. Wulfert 

Floor schrijft ergens: ‘Die met 

Jozua de Heere wil dienen, moet 

op inwendig hartewerk gesteld 

zijn. Mensen kunnen wij met 

ons lichaam en met onze tong 

behagen, maar God ziet alleen 

de oprechtheid van het hart aan 

en Hij moet in waarheid met 

lichaam en ziel beide gediend 

worden.’ O HEERE, zien Uw ogen 

niet naar waarheid? Er blijft maar 

een bede over: Bekeer mij, zo zal 

ik bekeerd zijn, want Gij zijt de 

HEERE mijn God.

We kunnen elkaar de vraag 

stellen: Wat betekent een man-

nenvereniging voor de kerkelijke 

gemeente? Het gaat toch aller-

meest om de zondagse kerk-

gang? Welnu, als je, als leden van 

de mannenvereniging, eens heel 

eerlijk onder elkaar kunt spreken 

over de betekenis van het Woord 

voor het eigen dagelijkse leven, 

over de zegen en vrede die de 

Heere belooft, dan heeft dat on-

miskenbaar zijn betekenis voor de 

vorming van het gemeentelid. De 

mannenvereniging is immers bij 

uitstek de gelegenheid om, aan 

de hand van een Bijbelgedeelte, 

eens na te denken over je plaats 

in het bedrijfs- en zakenleven. Dat 

kan in een wezenlijke behoefte 

voorzien, want zo gemakkelijk 

hebben christenen het tegen-

woordig niet. Zo wordt een 

mannenvereniging een gespreks-

groep die de actualiteit van de 

problemen oppakt en nadenkt 

over de vragen, hoe daarmee om 

te gaan en hoe de christelijke le-

venshouding is te versterken. De 

mannenvereniging biedt op deze 

wijze een prachtige gelegenheid 

om in de kerkelijke gemeente 

te werken aan de onderlinge 

gemeenschap1. 

Gelezen: ‘Wat is het een vreug-

de, als iemand de stap zet en 

de mannenvereniging gaat 

bezoeken, daar wordt opgevan-

gen en gestimuleerd. Zo zijn er 

vele broeders die, juist dankzij 

de mannenvereniging, elkaar 

in de gemeente beter hebben 

leren kennen en erkennen. En 

vervolgens gedurende jaren als 

trouwe bezoeker nog hun kennis 

blijven verdiepen die zo zegenrijk 

uitwerkt op hun taak in het maat-

schappelijk, kerkelijk, gezins- en 

persoonlijk leven.’

Niets meer dan enkele woorden 

ter inleiding van dit onderwerp, 

hopende dat op uw verenigings-

avonden hier dieper op in wordt 

gegaan. Wij wensen allen een 

goede periode van rust toe,  

hopende elkaar te ontmoeten op 

de toogdag te Lunteren.  

Voor alles geldt: D.V.

'Zo wordt een 
mannenvereniging 
een gespreksgroep die 
de actualiteit van de 
problemen oppakt'

1  Gedachtegoed ontleend aan ds. G.H. van Kooten
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ADVERTENTIES

Alles onder één dak!

Huurappartementen en penthouses voor 55+ | van 73 m² tot 95 m² | Ver-
gaande zorgmogelijkheden als het nodig is | 

Onder en boven huurtoeslaggrens | Verpleegappartementen

WONEN EN ZORG

WONEN EN ZORG

Jan Nijenhuisstraat - Putten

Voor meer informatie: 06-44003188 / www.desamaritaanputten.nl

VERBINDEND 
COMMUNICEREN

Heeft u te maken met een conflict in uw bedrijf, 
familie, vereniging of stichting en komt u er 
maar niet uit...

of 

Bent u ondernemer en heeft u behoefte aan een 
luisterend oor? Zoekt u iemand die u helpt om 
structuur aan te brengen in beleid en organisatie 
van uw bedrijf?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. 

Jan de Munnik 
06-53651301
www.rosedalecoach.nl

 
 

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

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

www.verpleegkundigenvoorisrael.nl

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

ongeacht afkomst en overtuiging.
Giften graag op NL97 INGB 0003 8858 40

t.n.v. Penningmeester VVI
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ADVERTENTIES

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

Wonen, agrarisch en
bedrijfs onroerend goed

TAPIJT
 BUITENZONWERING

RAAMDECORATIE
PVC 

GORDIJNEN

www.gordijnschuur.nl
Van Geenstraat 2, Putten 

0187 - 68 48 68
info@bezuijenbemiddeling.nl

www.bezuijenbemiddeling.nl

WWW.METTINEFOTOGRAFIE.NL
Vastleggen van liefdesverhalen

 

 Middelkoop Culemborg B.V.  
Tel.: 0345 - 51 20 20  |  www.middelkoopculemborg.nl 

Keukens  |  Badkamers  |  Vloeren  |  Kasten 

Energieweg 8c | 4231 DJ Meerkerk | 0183 - 35 42 25  
info@kroonvloereninsteen.nl | kroonvloereninsteen.nl

‘Specialist in 
vloertegels,  
wandtegels en  
PVC vloeren’



Puzzel 
mee!

Nog niet zo lang geleden was het Goede 
Vrijdag en dachten we vooral aan het 

sterven van de Heere Jezus aan het kruis. 
Maar Hij is opgestaan! Kijk, nu loopt de 

Heere Jezus samen met Zijn discipelen naar 
de Olijfberg. De discipelen vragen aan Jezus: 
‘Komt dan nu Uw Koninkrijk?’ Hij antwoordt 

dat ze in Jeruzalem moeten wachten op 
de komst van de beloofde Trooster, de 

Heilige Geest. In Zijn kracht zullen ze gaan 
vertellen over de Heere Jezus.

Als de Heere Jezus dit gezegd heeft, 

strekt Hij Zijn armen omhoog en 

Hij zegent de discipelen. Terwijl de 

Heere Jezus hen zegent, gaat Hij 

omhoog. De Heere Jezus wordt op-

genomen in de hemel. Hij gaat te-

rug naar Zijn Vader. Wat bijzonder! 

Ze staren Hem na en ze aanbidden 

Hem. Tot er een wolk komt. De 

wolk neemt de Heere Jezus weg. Nu 

kunnen ze Hem niet meer zien. 

Plotseling horen de discipelen een 

stem. ‘Wat staan jullie te kijken? 

De Heere Jezus is naar de hemel op-

gevaren, maar Hij komt weer terug 

hoor!’ Twee mannen in witte kleding 

staan vlakbij hen. Het zijn engelen. 

Ja, de Heere komt weer terug. De 

discipelen wisten niet wanneer. De 

engelen ook niet. Alleen God de 

Vader weet het. Als de Heere Jezus 

terugkomt, zullen alle mensen die 

gestorven zijn weer levend worden. 

Iedereen zal Hem zien. De mensen 

die in Hem geloven, mogen in de 

hemel komen. Zij zullen daar de 

Heere loven en prijzen. De mensen 

die niet in Hem geloven, mogen 

niet in de hemel komen. Zij worden 

gestraft in de hel. Wat erg! 

Als de Heere Jezus terugkomt, kan 

er niemand meer bekeerd worden. 

Nu jij dit leest, is de Heere Jezus nog 

niet teruggekomen. Hij hoort jou 

vandaag nog! Bid om vergeving van 

je zonden en om liefde tot Hem. Wij 

weten niet wanneer de Heere Jezus 

terugkomt. Morgen kan het te laat 

zijn!

Puzzel 12
Zoek achterin je Psalmboek de Heidelbergse Catechismus, 
vraag en antwoord 49 op. Deze vraag gaat over de hemelvaart 
van de Heere Jezus en waarom dat zo belangrijk voor ons is. 
Hieronder zie je de vraag en het antwoord ook staan. Er zijn 
alleen wat woorden weggevallen. 

Kinderen

Lukas 24 en Handelingen 1

Lees in je Bijbel: 

Wat nut ons de hemelvaart van Christus?
Ten ___1___, dat Hij in den hemel voor het ___2___ Zijns Vaders onze ___3___ is.  

Ten ___4___, dat wij ons ___5___ in den hemel tot een zeker ___6___ hebben,

dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn ___7___, ook tot Zich zal nemen.  

Ten___8___, dat Hij ons Zijn Geest tot een ___9___ zendt,  

door Wiens kracht wij zoeken wat ___10___ is,

waar Christus is, zittende ter ___11___ Gods, en niet wat op de ___12___ is.  

1 Vul de ontbrekende woorden in. 

2 De letters in de gekleurde vakjes vormen samen de ontbrekende 

woorden die je kunt invullen in de zin onder de puzzel.

  LET OP: je moet de letters eerst nog wel in de juiste volgorde 

zetten om deze twee woorden te maken! De twee woorden moet 

je insturen via de website onder vermelding van ‘puzzel 12’. 

3 Lees vraag 49 nog eens door met de ingevulde woorden. Begrijp 

je nu waarom de hemelvaart van de Heere Jezus zo belangrijk is 

voor ons? Vind je de woorden wat moeilijk of begrijp je het niet 

helemaal? Vraag dan je vader of moeder om uitleg!

Insturen!Stuur de oplossing weer in via de website: www.hhjo.nl/puzzel

Oplossing:

Juf Naomi

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

De Heere Jezus zal de

sturen als Hij in de hemel gekomen is.

De
van de

Heere Jezus
hemelvaart

zicht op de kerk26



Puzzel 
mee!

Nog niet zo lang geleden was het Goede 
Vrijdag en dachten we vooral aan het 

sterven van de Heere Jezus aan het kruis. 
Maar Hij is opgestaan! Kijk, nu loopt de 

Heere Jezus samen met Zijn discipelen naar 
de Olijfberg. De discipelen vragen aan Jezus: 
‘Komt dan nu Uw Koninkrijk?’ Hij antwoordt 

dat ze in Jeruzalem moeten wachten op 
de komst van de beloofde Trooster, de 

Heilige Geest. In Zijn kracht zullen ze gaan 
vertellen over de Heere Jezus.

Als de Heere Jezus dit gezegd heeft, 

strekt Hij Zijn armen omhoog en 

Hij zegent de discipelen. Terwijl de 

Heere Jezus hen zegent, gaat Hij 

omhoog. De Heere Jezus wordt op-

genomen in de hemel. Hij gaat te-

rug naar Zijn Vader. Wat bijzonder! 

Ze staren Hem na en ze aanbidden 

Hem. Tot er een wolk komt. De 

wolk neemt de Heere Jezus weg. Nu 

kunnen ze Hem niet meer zien. 

Plotseling horen de discipelen een 

stem. ‘Wat staan jullie te kijken? 

De Heere Jezus is naar de hemel op-

gevaren, maar Hij komt weer terug 

hoor!’ Twee mannen in witte kleding 

staan vlakbij hen. Het zijn engelen. 

Ja, de Heere komt weer terug. De 

discipelen wisten niet wanneer. De 

engelen ook niet. Alleen God de 

Vader weet het. Als de Heere Jezus 

terugkomt, zullen alle mensen die 

gestorven zijn weer levend worden. 

Iedereen zal Hem zien. De mensen 

die in Hem geloven, mogen in de 

hemel komen. Zij zullen daar de 

Heere loven en prijzen. De mensen 

die niet in Hem geloven, mogen 

niet in de hemel komen. Zij worden 

gestraft in de hel. Wat erg! 

Als de Heere Jezus terugkomt, kan 

er niemand meer bekeerd worden. 

Nu jij dit leest, is de Heere Jezus nog 

niet teruggekomen. Hij hoort jou 

vandaag nog! Bid om vergeving van 

je zonden en om liefde tot Hem. Wij 

weten niet wanneer de Heere Jezus 

terugkomt. Morgen kan het te laat 

zijn!

Puzzel 12
Zoek achterin je Psalmboek de Heidelbergse Catechismus, 
vraag en antwoord 49 op. Deze vraag gaat over de hemelvaart 
van de Heere Jezus en waarom dat zo belangrijk voor ons is. 
Hieronder zie je de vraag en het antwoord ook staan. Er zijn 
alleen wat woorden weggevallen. 

Kinderen

Lukas 24 en Handelingen 1

Lees in je Bijbel: 

Wat nut ons de hemelvaart van Christus?
Ten ___1___, dat Hij in den hemel voor het ___2___ Zijns Vaders onze ___3___ is.  

Ten ___4___, dat wij ons ___5___ in den hemel tot een zeker ___6___ hebben,

dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn ___7___, ook tot Zich zal nemen.  

Ten___8___, dat Hij ons Zijn Geest tot een ___9___ zendt,  

door Wiens kracht wij zoeken wat ___10___ is,

waar Christus is, zittende ter ___11___ Gods, en niet wat op de ___12___ is.  

1 Vul de ontbrekende woorden in. 

2 De letters in de gekleurde vakjes vormen samen de ontbrekende 

woorden die je kunt invullen in de zin onder de puzzel.

  LET OP: je moet de letters eerst nog wel in de juiste volgorde 

zetten om deze twee woorden te maken! De twee woorden moet 

je insturen via de website onder vermelding van ‘puzzel 12’. 

3 Lees vraag 49 nog eens door met de ingevulde woorden. Begrijp 

je nu waarom de hemelvaart van de Heere Jezus zo belangrijk is 

voor ons? Vind je de woorden wat moeilijk of begrijp je het niet 

helemaal? Vraag dan je vader of moeder om uitleg!

Insturen!Stuur de oplossing weer in via de website: www.hhjo.nl/puzzel

Oplossing:

Juf Naomi

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

De Heere Jezus zal de

sturen als Hij in de hemel gekomen is.

De
van de

Heere Jezus
hemelvaart
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Waaromzingen?
Auto’s wassen, bakmixen, tulpen 

en stroopwafels verkopen, steppen 

en hardlopen, oliebollen bakken, 

een ontbijtactie en een benefietcon-

cert, het is allemaal langsgekomen 

in de afgelopen twee jaar. Kinderen 

en jongeren hebben vol enthou-

siasme acties gehouden voor de 

landelijke actie van de HHJO. 

De landelijke actie bestaat al jaren 

en wordt om het jaar georganiseerd 

door de vrijwilligerswerkgroep 

van de HHJO. De opbrengst van 

de landelijke actie is voor de helft 

bestemd voor een gekozen doel, 

de andere helft is voor het landelijk 

jeugdwerk binnen onze kerk. Zo 

zijn al veel organisaties voor 

het voetlicht gekomen: 

Gevangenenzorg 

Nederland, SDOK, 

Stichting Ontmoeting, 

maar ook doelen 

gerelateerd aan onze 

kerk: ZHHK, commissie 

evangelisatie, generale diaconale 

commissie en het Hersteld 

Hervormd Seminarie. De HHJO vindt 

het om 3 redenen belangrijk om 

een landelijke actie te organiseren.

Ten eerste om jongeren en 

ouderen meer bewust te maken 

van het belang van de gekozen 

doelen. Iedere organisatie of 

commissie heeft zo haar eigen 

aandachtsgebied, maar het 

overkoepelende doel is de 

verbreiding van het Evangelie en 

de uitbreiding van Gods Koninkrijk. 

Dat komt tot uiting in liefde tot God 

en liefde tot de naaste. Een tweede 

reden is het vergroten van de 

bekendheid van deze organisaties 

en het creëren van draagvlak bij 

de doelgroep. Door de landelijke 

actie krijgen kinderen al jong een 

besef van het vele goede werk dat 

gedaan wordt. Ten slotte natuurlijk 

ook geldwerving. De genoemde 

organisaties en commissies zijn 

afhankelijk van financiële middelen. 

Het kerkbrede netwerk van de HHJO 

is een mooi middel om geld in te 

zamelen voor goede doelen. 

Enige weken geleden 

hebben we een 

prachtig bedrag 

overhandigd 

aan Wycliffe 

Bijbelverta-

lers. Ze zijn 

enorm dankbaar 

voor het geld dat 

opgehaald is. Van dit 

geld kan de Bijbel verder vertaald 

worden voor de mensen in Congo. 

Maar naast dit belangrijke werk is er 

hopelijk ook een ander doel bereikt. 

Dat is dat jongeren beseffen hoe 

waardevol het is om de Bijbel in je 

eigen taal te kunnen lezen. Waar er 

wereldwijd volken zijn die de Bijbel 

niet in hun eigen taal hebben of 

zelfs helemaal geen Bijbel hebben, 

is het voor ons heel gewoon om 

meerdere Bijbels in huis te hebben. 

Het is ons gebed dat de landelijke 

actie eraan heeft bijgedragen dat 

jongeren in dit besef hun Bijbel 

lezen of weer zijn gaan lezen. Tot 

uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Omgekeerd zien we dat in tijden van 

geestelijk verval en ingezonkenheid 

er weinig gezongen wordt en er ook 

weinig nieuwe liederen gemaakt 

worden. Maar als de Heere gaat 

werken in ons persoonlijk leven en 

Zijn kerk bezoekt met stromen van 

zegen, wordt de lofzang weer aan-

geheven, ‘Men hoort der vromen 

tent weergalmen van hulp en heil 

ons aangebracht!’ 

Waarom is het zingen zo belangrijk 

en waardevol? Allereerst: Omdat 

de Heere er recht op heeft dat wij 

Hem loven en prijzen. Dat is het 

doel waartoe Hij ons geschapen 

heeft. In de Bijbel worden we overal 

opgeroepen en aangemoedigd om 

de Heere in onze liederen groot te 

maken: Alles wat adem heeft love 

de Heere, Ps. 150. ‘Het woord van 

Christus wone rijkelijk in u, in alle 

wijsheid; leert en vermaant elkan-

der, met psalmen en lofzangen, en 

geestelijke liederen, zingende den 

Heere met aangenaamheid in uw 

hart’ (Col. 3:16).

In de tweede plaats: Omdat het 

zingen ons hart verlevendigt en 

opwekt. Muziek doet wat met ons 

gevoel en met ons hart. Dan komen 

de dingen nog weer anders binnen 

dan door het horen van het Woord 

of het lezen van een boek. Door 

te zingen geven we stem aan ons 

verdriet en onze vreugde, onze aan-

vechtingen en vertroostingen. Wat 

mogen we dankbaar zijn dat we in 

alle omstandigheden van het leven 

terug mogen vallen op de Psalmen 

en liederen van de kerk van alle 

eeuwen. Een enkele zin, soms zelfs 

een paar woorden kunnen precies 

vertolken wat we voelen en ervaren. 

Onverwacht kunnen er zomaar wat 

regels of woorden in je gedachten 

komen waarover je kunt mediteren. 

De Heere wil het ook gebruiken om 

zo tot ons te spreken. 

In de derde plaats is het zingen met 

elkaar ook geweldig samenbindend. 

Je kunt niet tegelijk praten, maar 

wel tegelijk zingen. En wat geeft dat 

een band! Wat hebben we vroeger 

bij ons thuis veel gezongen. Soms 

letterlijk tot middernacht. Onver-

getelijk. Als er bezoek kwam werd 

er steevast afgesloten met zingen. 

Door de Psalm die werd opgegeven, 

werden de anderen deelgenoot ge-

maakt van wat er in het hart leefde, 

hoogten en diepten:

Ik zal Uw Naam en goedheid prijzen:

Gij hebt gehoord; Gij zijt mijn geest,

Door Uw ontelb’re gunstbewijzen,

Tot hulp en heil en vreugd geweest.

Ik zie ze in mijn gedachten nog voor 

me, die oude pelgrims. Onder het 

zingen rolden soms de tranen van 

dankbare verwondering over hun 

wangen. En nu mogen ze eeuwig 

zingen van Gods goedertierenheên. 

Het heeft bij ons, zo jong als we 

waren, een onuitwisbare indruk 

achtergelaten. 

In de vierde plaats is het zingen ook 

voor onze jongeren heel belangrijk. 

Vanuit de Psalmen en liederen 

wordt er inhoud en kleur gegeven 

aan het geestelijk leven. Anders blijft 

het allemaal zo abstract. Liederen 

zijn een eenvoudig commentaar 

bij de Heilige Schrift, een rijke bron 

van geestelijke lessen en een preek 

in het kort. Als we veel zingen met 

onze kinderen, gaan die woorden 

zich in hun geheugen hechten. Zo 

geven we hen voor heel hun leven 

een kostbare erfenis mee. Ons 

geestelijk leven en onze theologie 

worden in belangrijke mate gestem-

peld door wat we zingen. Zo kan de 

hele leer van de Reformatie in een 

paar zinnen worden samengevat: 

Alle roem is uitgesloten,

onverdiende zaligheên

heb ik van mijn God genoten,

'k roem in vrije gunst alleen!

Ja, eer ik nog was geboren,

eer Gods hand, die alles schiep,

iets uit niets tot aanzijn riep,

heeft Zijn liefde mij verkoren:

God is liefd',

o englenstem,

mensentong, 

verheerlijkt 

Hem!

Jongeren Alle doelgroepen

Ds. P. den Ouden

Naast het Woord en het gebed heeft de Heere ons nog allerlei andere 

middelen gegeven die het geestelijk leven kunnen wekken en verster-

ken. Eén van de belangrijkste is wel het zingen. Brakel heeft er in zijn 

Redelijke Godsdienst een afzonderlijk hoofdstuk aan gewijd. Als iets 

ons hart kan opwekken en verlevendigen, is het wel het zingen van 

Psalmen en liederen. Het is een vast gegeven dat er in tijden van op-

wekking veel gezongen wordt en er nieuwe liederen worden gemaakt. 

Denk aan de tijd van de Vroege Kerk, de Reformatie, de Nadere Reformatie, 

het Duitse Piëtisme, de Grote Opwekking in Engeland en nog weer later het Re-

veil in Nederland. Wat werd er gezongen! En stromen van liederen geschreven. 

In 2022/2023 zal de landelijke actie samen 

met de commissie Israël van onze kerk en de 

Stichting Steun Messiasbelijdende Joden geor-

ganiseerd worden. Het belangrijkste doel is om 

jongeren bewust te maken van het volk Israël 

en Gods handelen met dit volk. De slogan voor 

deze actie is dan ook: ‘Israël, bron van hoop’. De 

start van de actie is in september, tegelijk met 

de aanvang van het nieuwe seizoen.

De actie spitst zich concreet toe op het Netivah 

Center in Israël. Zij bieden ondersteuning voor 

dienstplichtige jongeren. Messiasbelijdende 

jongeren staan vaak alleen; op school, maar ook 

in het leger. Heel gemakkelijk worden ze van het 

geloof in de Heere Jezus afgetrokken. Toerusting 

is daarom zeer noodzakelijk. In de Messiaanse 

gemeenten wordt veel aandacht gegeven aan 

de kinderklas op de sabbat en het jeugdwerk 

doordeweeks. Maar men vindt dit niet genoeg!

Netivah Center (Centrum Wegwijzer) organiseert 

conferenties om ouderlingen en jeugdwerkers toe 

te rusten. Nog belangrijker zijn de conferenties 

voor jeugd en jongeren. In de komende weken 

wordt de actie concreet uitgewerkt en zal er meer 

informatie gedeeld worden.

Landelijke
actie 2022/2023

JONGERENIN ACTIE

Israël, bron van hoop
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Waaromzingen?
Auto’s wassen, bakmixen, tulpen 

en stroopwafels verkopen, steppen 

en hardlopen, oliebollen bakken, 

een ontbijtactie en een benefietcon-

cert, het is allemaal langsgekomen 

in de afgelopen twee jaar. Kinderen 

en jongeren hebben vol enthou-

siasme acties gehouden voor de 

landelijke actie van de HHJO. 

De landelijke actie bestaat al jaren 

en wordt om het jaar georganiseerd 

door de vrijwilligerswerkgroep 

van de HHJO. De opbrengst van 

de landelijke actie is voor de helft 

bestemd voor een gekozen doel, 

de andere helft is voor het landelijk 

jeugdwerk binnen onze kerk. Zo 

zijn al veel organisaties voor 

het voetlicht gekomen: 

Gevangenenzorg 

Nederland, SDOK, 

Stichting Ontmoeting, 

maar ook doelen 

gerelateerd aan onze 

kerk: ZHHK, commissie 

evangelisatie, generale diaconale 

commissie en het Hersteld 

Hervormd Seminarie. De HHJO vindt 

het om 3 redenen belangrijk om 

een landelijke actie te organiseren.

Ten eerste om jongeren en 

ouderen meer bewust te maken 

van het belang van de gekozen 

doelen. Iedere organisatie of 

commissie heeft zo haar eigen 

aandachtsgebied, maar het 

overkoepelende doel is de 

verbreiding van het Evangelie en 

de uitbreiding van Gods Koninkrijk. 

Dat komt tot uiting in liefde tot God 

en liefde tot de naaste. Een tweede 

reden is het vergroten van de 

bekendheid van deze organisaties 

en het creëren van draagvlak bij 

de doelgroep. Door de landelijke 

actie krijgen kinderen al jong een 

besef van het vele goede werk dat 

gedaan wordt. Ten slotte natuurlijk 

ook geldwerving. De genoemde 

organisaties en commissies zijn 

afhankelijk van financiële middelen. 

Het kerkbrede netwerk van de HHJO 

is een mooi middel om geld in te 

zamelen voor goede doelen. 

Enige weken geleden 

hebben we een 

prachtig bedrag 

overhandigd 

aan Wycliffe 

Bijbelverta-

lers. Ze zijn 

enorm dankbaar 

voor het geld dat 

opgehaald is. Van dit 

geld kan de Bijbel verder vertaald 

worden voor de mensen in Congo. 

Maar naast dit belangrijke werk is er 

hopelijk ook een ander doel bereikt. 

Dat is dat jongeren beseffen hoe 

waardevol het is om de Bijbel in je 

eigen taal te kunnen lezen. Waar er 

wereldwijd volken zijn die de Bijbel 

niet in hun eigen taal hebben of 

zelfs helemaal geen Bijbel hebben, 

is het voor ons heel gewoon om 

meerdere Bijbels in huis te hebben. 

Het is ons gebed dat de landelijke 

actie eraan heeft bijgedragen dat 

jongeren in dit besef hun Bijbel 

lezen of weer zijn gaan lezen. Tot 

uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Omgekeerd zien we dat in tijden van 

geestelijk verval en ingezonkenheid 

er weinig gezongen wordt en er ook 

weinig nieuwe liederen gemaakt 

worden. Maar als de Heere gaat 

werken in ons persoonlijk leven en 

Zijn kerk bezoekt met stromen van 

zegen, wordt de lofzang weer aan-

geheven, ‘Men hoort der vromen 

tent weergalmen van hulp en heil 

ons aangebracht!’ 

Waarom is het zingen zo belangrijk 

en waardevol? Allereerst: Omdat 

de Heere er recht op heeft dat wij 

Hem loven en prijzen. Dat is het 

doel waartoe Hij ons geschapen 

heeft. In de Bijbel worden we overal 

opgeroepen en aangemoedigd om 

de Heere in onze liederen groot te 

maken: Alles wat adem heeft love 

de Heere, Ps. 150. ‘Het woord van 

Christus wone rijkelijk in u, in alle 

wijsheid; leert en vermaant elkan-

der, met psalmen en lofzangen, en 

geestelijke liederen, zingende den 

Heere met aangenaamheid in uw 

hart’ (Col. 3:16).

In de tweede plaats: Omdat het 

zingen ons hart verlevendigt en 

opwekt. Muziek doet wat met ons 

gevoel en met ons hart. Dan komen 

de dingen nog weer anders binnen 

dan door het horen van het Woord 

of het lezen van een boek. Door 

te zingen geven we stem aan ons 

verdriet en onze vreugde, onze aan-

vechtingen en vertroostingen. Wat 

mogen we dankbaar zijn dat we in 

alle omstandigheden van het leven 

terug mogen vallen op de Psalmen 

en liederen van de kerk van alle 

eeuwen. Een enkele zin, soms zelfs 

een paar woorden kunnen precies 

vertolken wat we voelen en ervaren. 

Onverwacht kunnen er zomaar wat 

regels of woorden in je gedachten 

komen waarover je kunt mediteren. 

De Heere wil het ook gebruiken om 

zo tot ons te spreken. 

In de derde plaats is het zingen met 

elkaar ook geweldig samenbindend. 

Je kunt niet tegelijk praten, maar 

wel tegelijk zingen. En wat geeft dat 

een band! Wat hebben we vroeger 

bij ons thuis veel gezongen. Soms 

letterlijk tot middernacht. Onver-

getelijk. Als er bezoek kwam werd 

er steevast afgesloten met zingen. 

Door de Psalm die werd opgegeven, 

werden de anderen deelgenoot ge-

maakt van wat er in het hart leefde, 

hoogten en diepten:

Ik zal Uw Naam en goedheid prijzen:

Gij hebt gehoord; Gij zijt mijn geest,

Door Uw ontelb’re gunstbewijzen,

Tot hulp en heil en vreugd geweest.

Ik zie ze in mijn gedachten nog voor 

me, die oude pelgrims. Onder het 

zingen rolden soms de tranen van 

dankbare verwondering over hun 

wangen. En nu mogen ze eeuwig 

zingen van Gods goedertierenheên. 

Het heeft bij ons, zo jong als we 

waren, een onuitwisbare indruk 

achtergelaten. 

In de vierde plaats is het zingen ook 

voor onze jongeren heel belangrijk. 

Vanuit de Psalmen en liederen 

wordt er inhoud en kleur gegeven 

aan het geestelijk leven. Anders blijft 

het allemaal zo abstract. Liederen 

zijn een eenvoudig commentaar 

bij de Heilige Schrift, een rijke bron 

van geestelijke lessen en een preek 

in het kort. Als we veel zingen met 

onze kinderen, gaan die woorden 

zich in hun geheugen hechten. Zo 

geven we hen voor heel hun leven 

een kostbare erfenis mee. Ons 

geestelijk leven en onze theologie 

worden in belangrijke mate gestem-

peld door wat we zingen. Zo kan de 

hele leer van de Reformatie in een 

paar zinnen worden samengevat: 

Alle roem is uitgesloten,

onverdiende zaligheên

heb ik van mijn God genoten,

'k roem in vrije gunst alleen!

Ja, eer ik nog was geboren,

eer Gods hand, die alles schiep,

iets uit niets tot aanzijn riep,

heeft Zijn liefde mij verkoren:

God is liefd',

o englenstem,

mensentong, 

verheerlijkt 

Hem!

Jongeren Alle doelgroepen

Ds. P. den Ouden

Naast het Woord en het gebed heeft de Heere ons nog allerlei andere 

middelen gegeven die het geestelijk leven kunnen wekken en verster-

ken. Eén van de belangrijkste is wel het zingen. Brakel heeft er in zijn 

Redelijke Godsdienst een afzonderlijk hoofdstuk aan gewijd. Als iets 

ons hart kan opwekken en verlevendigen, is het wel het zingen van 

Psalmen en liederen. Het is een vast gegeven dat er in tijden van op-

wekking veel gezongen wordt en er nieuwe liederen worden gemaakt. 

Denk aan de tijd van de Vroege Kerk, de Reformatie, de Nadere Reformatie, 

het Duitse Piëtisme, de Grote Opwekking in Engeland en nog weer later het Re-

veil in Nederland. Wat werd er gezongen! En stromen van liederen geschreven. 

In 2022/2023 zal de landelijke actie samen 

met de commissie Israël van onze kerk en de 

Stichting Steun Messiasbelijdende Joden geor-

ganiseerd worden. Het belangrijkste doel is om 

jongeren bewust te maken van het volk Israël 

en Gods handelen met dit volk. De slogan voor 

deze actie is dan ook: ‘Israël, bron van hoop’. De 

start van de actie is in september, tegelijk met 

de aanvang van het nieuwe seizoen.

De actie spitst zich concreet toe op het Netivah 

Center in Israël. Zij bieden ondersteuning voor 

dienstplichtige jongeren. Messiasbelijdende 

jongeren staan vaak alleen; op school, maar ook 

in het leger. Heel gemakkelijk worden ze van het 

geloof in de Heere Jezus afgetrokken. Toerusting 

is daarom zeer noodzakelijk. In de Messiaanse 

gemeenten wordt veel aandacht gegeven aan 

de kinderklas op de sabbat en het jeugdwerk 

doordeweeks. Maar men vindt dit niet genoeg!

Netivah Center (Centrum Wegwijzer) organiseert 

conferenties om ouderlingen en jeugdwerkers toe 

te rusten. Nog belangrijker zijn de conferenties 

voor jeugd en jongeren. In de komende weken 

wordt de actie concreet uitgewerkt en zal er meer 

informatie gedeeld worden.

Landelijke
actie 2022/2023

JONGERENIN ACTIE

Israël, bron van hoop
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NIEUW VERSCHENEN!

Ds. H.J. van Marle
Beleden en vergeven
Zes preken over Psalm 32. 
Onderwijzend behandelt de 
auteur wezenlijke facetten uit 
Psalm 32, zoals de belijdenis 
en vergeving van zonden, de 
geestelijke strijd en Gods 
leiding daarin, en de ware 
vreugde in God.
gebonden | 33131509
128 blz. | € 13,90

Dr. Bart Jan Spruyt
Oud-Hervormd
Ds. Jan Wouter Felix, het 
Réveil in Friesland, en de 
strijd om de Nederlandse 
Hervormde Kerk. De eerste, 
uitgebreide biografie van ds. 
Felix. Zijn contacten met 
eenvoudige vromen worden 
uitgebreid beschreven.
gebonden | 33131615
336 blz. | € 33,90

BIOGRAFIE

6
PREKEN

AL ONZE UITGAVEN ZIJN OOK IN UW BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR

Elzenkade 6    3992 AC Houten    030 637 34 34    www.hertog.nl

Voor uw 

ambtskleding,
twee- of driedelig kostuum.

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

06 - 28686876  |  06 - 22782685
vandooijeweertkleding.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

ADVERTENTIES 

LENTEFAIR OUDERKERK  

AAN DEN IJSSEL

Op D.V. zaterdag 28 mei 2022 wordt 

er een lentefair gehouden in en rond 

de Hersteld Hervormde Kerk te 

Ouderkerk a/d IJssel. Op de lentefair 

vindt u een zeer gevarieerd aanbod 

van producten. U kunt hier terecht 

voor uw alledaagse boodschappen 

zoals groente, fruit en kaas maar ook 

voor kleding(accessoires), boeken, 

bloemen, cadeauartikelen en nog 

veel meer. Ook is er weer een grote 

rommelmarkt! Naast de ruim 55 

verschillende stands en de diverse 

activiteiten voor jong en oud is ook 

het kerkgebouw te bezichtigen voor 

belangstellenden en zal het orgel 

worden bespeeld. Het adres van de 

kerk is Abelenlaan 41 te Ouderkerk 

aan den IJssel. U bent van harte  

welkom op deze lentefair tussen 

10.00 uur en 15.00 uur. 

BEROEPINGSWERK

BEROEPEN 

• te Andelst-Zetten e.o.

 ds. W. van Klinken te Stolwijk

 Beslissingsdatum: D.V. 28 mei a.s.

• te Wijk bij Heusden

 ds. P. den Ouden te Katwijk aan Zee

 Beslissingsdatum: D.V. 28 mei a.s.

BEDANKT

• voor Lunteren  

 (Wijkgemeente Noord)

  ds. A. Kos te Middelharnis- 

Sommelsdijk

WIJZIGING SCRIBA 

Mail-adres HHG Werkendam

gaverschoor@hhgwdam.nl

HHG Moerkapelle

A.M. van der Zwan

Sipohout 23

2719 KL Zoetermeer

amvanderzwan@hhgmoerkapelle.nl

Tel. 06-44159498

UIT DE KERK EN DE GEMEENTEN
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ADVERTENTIES

VACATURES

VACATURE

tabs 

bij 63,5 rechtlijnend voor niveau en 

bij 75,5 rechtslijnend voor fte/uur

Kom dan werken op 
het Driestar College!

WORD JIJ 
 BLIJ VAN 
 DEZE TWEE? 

KOM WERKEN BIJ SCHOLENGROEP 
DRIESTAR-WARTBURG!

DRIESTARCOLLEGE.NL/VACATURES 
WERKENBIJHETWARTBURG.NL

Jij wordt blij van pubers. Want elke jongere 
raakt jou. Als docent wil jij ze uitdagen, 
ieder op zijn niveau. Je wilt ook het geloof 
met ze delen, zodat ze als christen in de 
maatschappij kunnen staan. Lijkt dat je 
mooi? Reageer dan op een vacature voor 
docent en ander niet onderwijzend 
personeel! 

ADJUNCT-DIRECTEUR MAVO     Guido de Brès

BEELDENDE VORMING        Driestar Lekkerkerk

DUITS                                                       Diverse locaties

ECONOMIE & ONDERNEMEN              De waef

ENGELS                                                 Diverse locaties

FRANS            Driestar Gouda, Driestar Lekkerkerk

GESCHIEDENIS                                    Driestar Gouda

GODSDIENST                              Driestar Lekkerkerk

LO                                                         Driestar Lekkerkerk

MAATSCHAPPIJLEER                      Driestar Gouda

NATUURKUNDE                               Diverse locaties

NEDERLANDS                                   Diverse locaties

PRAKTIJKONDERWIJS                                   Marnix

TECHNIEK                                            Driestar Leiden

TOA                                                           Driestar Leiden

TRAJECTGROEP                                 Driestar Gouda

WISKUNDE                                             Diverse locaties

MDW. LEERLINGADM.                Driestar Gouda

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

Als achterom kijken pijn doetAls achterom kijken pijn doetAls achterom kijken pijn doet
en vooruit kijken zorgen geeft...en vooruit kijken zorgen geeft...en vooruit kijken zorgen geeft...

Somber
Zorgen

Vragen en twijfels
Verdriet
Relatie

www.coachpraktijk-Eigenwijs.nl
06-15604697

Westmaas - Elspeet

Je hoeft het
 niet alleen 
te doen

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

Vacature alert

Wil jij ...

. . . jouw kennis en kunde inzetten in de fabriek, 
onderweg of op kantoor? 

... werken bij een internationaal 
en gezond familiebedrijf? 

... jezelf blijven ontwikkelen?  

Kom werken bij Profielnorm! 
Wij zijn op zoek naar nieuwe
medewerkers voor verschillende
afdelingen.  

Bekijk al onze vacatures 
en solliciteer direct: 
www.profielnorm.nl/

vacatures

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

21 mei, fietstocht 

en actiemarkt

www.huizenieuwoord.nl

Verken de  
Utrechtse  
Heuvelrug

Fietstocht &  
actiemarkt

Zaterdag 
21 mei 
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ADVERTENTIE 

Bedankt voor uw hulp!
Namens het Cheider wil ik graag naar u uitreiken. 
Sinds jaar en dag ondersteunt de Stichting Vrien-
den van het Cheider onze school bij het betalen 
van de beveiliging. Hiervoor willen wij als school 
en als Joodse gemeenschap allereerst onze op-
rechte dank voor uitspreken. Het is hartverwar-
mend om te zien hoe mensen buiten onze eigen 
gemeenschap geven om onze veiligheid.  Het feit 
dat wij bondgenoten hebben die zich over ons 
ontfermen waar de overheid dat niet (meer) kan, 
sterkt ons dat er ook in Nederland een plek is 
voor het uitdragen van ons geloof in de G’d van 
Israël, een geloof dat wij samen delen. 

Door uw bijdragen kunnen we ons eigen bevei-
ligingspersoneel inzetten, om de beveiliging van 
het schoolgebouw te bemannen. Weliswaar staat 
de Koninklijke Marechaussee sinds een aantal 
jaar voor de deur, maar door een veranderde in-
zet kunnen we niet altijd op hen rekenen. Boven-
dien, wie doet de deur open van het grote ijzeren 
hek als er iemand voor de deur staat? Het hek is 
zo gebouwd dat het geweergeschut kan afketsen. 
Helaas zijn wij en onze kinderen gewend geraakt 
aan deze situatie, maar soms dringt de absurdi-
teit opeens tot ons door. 

Weet u dat schoolzwemmen alleen door kan 
gaan als er een bewaker beschikbaar is om mee 
te gaan, dat met ieder uitstapje een beveiliger 
mee moet, en dat kinderen in het voortgezet 
onderwijs toestemming moeten vragen om het 
schoolplein af te kunnen in vrije uren? Bent u ge-
wend te letten op eenieder die zich wat vreemd 
gedraagt, zodra u een schoolgebouw uitloopt?

Wie het nieuws volgt, zal merken dat het anti-
semitisme de afgelopen jaren enorm is toege-
nomen, in Europa en in de hele wereld. Dit valt 
niet meer te ontkennen. Als het geweld in Israël 
oplaait, merken wij hier in Nederland daarvan de 
gevolgen en gaat het aantal incidenten omhoog. 
Helaas is de beveiliging onverminderd noodzaak. 
Maar onder andere door uw hulp, voelen we ons 
ook echt veilig en durven we zonder angst naar 
school te gaan. Hiervoor willen we u enorm be-
danken. Tegelijkertijd vragen wij u om uw bijdra-
ge voort te zetten, om ook het komende jaar en 
de jaren daarop veilig te stellen. Totdat G’d ons 
de ware vrede zal brengen!

Rabbijn Dovid Visser, Amsterdam

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
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