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MEDITATIE

Ds. R.J. Oomen, Nederhemert

WAT GING AAN DE ZEGENRIJKE 
VRUCHT VOORAF? 

Na de zegenrijke tijd in Jeruzalem, waar de Heilige Geest zo rijk gewerkt 

had, begon de duivel met zijn aanvallen om de uitbreiding van het Koninkrijk 

Gods tegen te gaan. Eerst was daar een Ananias die samen met zijn vrouw 

vereerd wilde worden wegens hun gave van het verkochte land. Echter, het 

kostte hen te veel en ze hielden geld achter. Zo probeerden ze de Heilige 

Geest te bedriegen. God waakte over Zijn Kerk. God oordeelde hen om te 

voorkomen dat het werk van de Heilige Geest gehinderd zou worden.

In Hand. 7 begonnen de weduwen van de Griekse Joden te murmureren 

in zichzelf over het feit dat zij overgeslagen werden bij de voedseluitdelin-

gen.  Wellicht hebben de apostelen dat gehoord of opgemerkt. Het begon 

verdeeldheid te brengen in de kerk. De Joden van Jeruzalem voelden zich 

beter dan de Griekse Joden. Het begon de bediening te hinderen, want daar 

was geen eenheid meer. De Heilige Geest werd bedroefd over deze zaak. 

De apostelen onderzochten de zaak en riepen de gemeente bijeen. Hun 

voorstel was om de gemeente te vragen om zeven mannen te kiezen en 

voor te dragen, die goede getuigenis hadden van de gemeente en vol van 

de Heilige Geest waren. Daarbij was wijsheid nodig om deze taak te kunnen 

vervullen. Ten tweede moesten de apostelen belijden dat zij in gebreke 

waren gebleven in het gebed, de prediking en het onderwijs. Deze zeven 

mannen werden gekozen en bevestigd in dit ambt om de diaconale taak te 

vervullen, zodat de apostelen zich bezig konden houden met het gebed, de 

prediking en het onderwijs. Er was algehele instemming van de gemeente 

en de eenheid was onder de zegen van de Heere weer hersteld.

Het gevolg was dat er een zegenrijke vrucht openbaar kwam, want het 

Woord Gods wies. Het  betekende dat de prediking en het onderwijs weer 

gezegend werden met opwas in de genade en met uitbreiding van de  

gemeente. Waar de Heere werkt komt er werfkracht in de gemeente. 

Mensen die als een middel gaan getuigen in woord en wandel. Gaat deze 

werfkracht ook van u en ons uit?

We leven in een tijd waarin vele protesten gehouden worden. De eenheid 

ontbreekt. Hoe komt het? Is het niet omdat we als land van God zijn afge-

weken, ziende op al de zonden die openlijk bedreven worden? Herinnert 

het ons niet aan onze val, waar er scheiding kwam tussen God en ons?  

Wat is het dan een wonder dat God Zijn Zoon gaf om de eenheid in Christus 

weer te herstellen. 

Hebben wij niet nodig dat wij als kerken samenkomen in Zijn huis om daar 

onze zonden en schuld te belijden en de Heere te smeken om wederkeer 

tot de God van ons volk, opdat de eenheid die God werkt, weer gevonden 

wordt? In plaats van op onwettige wijze te protesteren is het beter om te 

doen wat de dichter zegt in ps. 37:5: ‘Wentel uw weg op de HEERE,  

en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.’

‘En het Woord 
Gods wies’    

Hand. 6 : 7a
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ONRUST

Boerenprotesten kleurden en 

kleuren het nieuws. In de vis-

serijsector gist en kolkt het. 

De asielopvang loopt vast. 

En de oorlog in Oekraïne met 

zijn soms uiterst gruwelijke 

details woedt voort. Allerlei 

ontwrichting is het gevolg. 

Een voedselcrisis dreigt.  

Er zijn toenemende zorgen 

rond de energievoorziening. 

Wat gaat dit betekenen 

voor bedrijven en individu-

ele huishoudens? Enorme 

inflatie ligt op de loer.  Achter 

de internationale diploma-

tieke schermen voltrekken 

zich processen waar geen 

mens zicht of greep op heeft. 

En dwars door alles heen 

zet ook de geestelijke strijd 

tussen het rijk van het licht 

en het rijk van de duisternis 

zich onverminderd voort.  

En dat zal voortduren  

‘totdat Hij komt’!

Dit nummer van ons blad verschijnt in de laatste week van augustus. Dat betekent dat de 

zomerperiode zo goed als achter ons ligt. Vakanties lopen ten einde. Scholen openen hun 

deuren. Op het kerkelijk erf worden de nodige activiteiten weer opgestart. Een onrustige zomer 

ligt achter ons. Vanwege de planning bij de drukker schrijf ik dit artikel ruim vier weken voor  

het verschijnen van dit blad.  In vier weken kan er veel gebeuren. Maar we schrijven geen  

woord teveel als we nu al spreken over een onrustige zomer. 

Ds.L.W.Ch. Ruijgrok, Waarder-Driebruggen

HOOFDARTIKEL

doetWat
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Te midden van dit alles klemt 

de vraag: Wat doet de kerk? Het 

herinnerde mij aan een lezing 

die onder deze titel is gehou-

den door dr. A. A. van Ruler en 

die ik nog niet zolang geleden 

las in zijn Verzameld Werk. Ze 

is gehouden in oktober 1945, 

enkele maanden na de bevrij-

ding. Oorlogsleed en oorlogs-

wonden schrijnden. Het land lag 

in puin. Tegelijk was het een tijd 

van wederopbouw. Sommigen 

hadden grootse visioenen en 

plannen. Dat riep ook toen de 

vraag op: Wat doet de kerk? Van 

Ruler erkende dat hierop allerlei 

antwoorden te geven zijn. Maar 

het eerste en in zijn oog meest 

beslissende was: ‘Zij predikt door 

woord en sacrament’ (Verzameld 

Werk, deel V-a, blz. 114v.). Nu zijn 

er bij het theologisch gedach-

tengoed van Van Ruler meerdere 

kritische kanttekeningen te plaat-

sen. Dat geldt ook voor genoemd 

artikel. Maar met dit antwoord 

slaat hij de spijker wel op zijn kop. 

Het heeft ons te midden van alle 

verwarring die er vandaag is, veel 

te zeggen.

WAT WEZENLIJK IS

Als antwoord op de vraag: Wat 

doet de kerk?, zouden velen 

graag iets anders horen. Van 

Ruler: ‘Wij zouden nu eens wat 

willen horen over de ontzaglij-

ke, wereldomvattende activiteit 

van de kerk. En daarin zouden 

wij iets willen zien oprijzen voor 

onze geest daarvan, dat de kerk 

een factor van betekenis is in het 

leven van deze wereld en in het 

proces der geschiedenis.’ Maar 

het eerste wat gezegd moet 

worden is: zij predikt door Woord 

en sacrament. En dat van week 

tot week, van jaar tot jaar, eeuw 

in, eeuw uit. Natuurlijk doet de 

kerk veel meer. Zij onderricht 

Wat doet de kerk? 
Van Ruler erkende 
dat hierop allerlei 
antwoorden te geven 
zijn. Maar het eerste 
en in zijn oog meest 
beslissende was: ‘Zij 
predikt door woord  
en sacrament’ 

de kerk?doet
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de jeugd. Er is het diaconaat. 

Ze neemt haar plaats in in het 

midden van de samenleving. ‘Zij 

beweegt zich in haar universele 

zendingstaak te midden van de 

volkeren en de continenten.’ Maar 

haar eerste taak is: zij predikt, zij 

doopt, zij bedient het avondmaal. 

Dat is het eerste en meest wezen-

lijke. Zien we dat, zo voeg ik eraan 

toe, niet ook bij de eerste christen-

gemeente rond Pinksteren?! De 

apostelen prediken, zij dopen en 

gaan rond ‘van huis tot huis brood 

brekende’ (het heilig avondmaal). 

En waarom doen ze dat? Omdat 

hun Meester hun dat bevolen 

heeft. ‘Gaat dan heen, onderwijst 

alle volken dezelve dopende in de 

Naam des Vaders, en des Zoons, 

en des Heiligen Geestes, lerende 

hen onderhouden alles wat Ik u 

geboden heb’ (Matth. 28:19). En 

het boek Handelingen laat zien: 

dáárover gebiedt de Heere Zijn 

zegen. In die weg voltrekt zich het 

wonder: ‘En het Woord Gods wies’ 

(Hand. 6:7). Zo was en is de kerk tot 

zegen zowel voor de enkeling als 

voor de volken.

Laat dat ook voor ons vandaag 

richtinggevend zijn. Voor velen 

heeft de kerk afgedaan. In onze 

West-Europese samenleving 

brokkelt haar betekenis en invloed 

in snel tempo af.  De tegenkrach-

ten zijn vele. Om zich daartegen 

te keren zoekt men het soms 

in een veelheid van activiteiten 

en bezigheden. En dat opdat de 

kerk relevant zal zijn. Een kracht 

van betekenis.  Een instituut van 

waarde. Maar de les uit genoemd 

artikel is, concentreer u op wat 

de kern is van alles: de prediking 

van het Woord en de bediening 

van de sacramenten. En, zo zou ik 

eraan toe willen voegen: de dienst 

der gebeden. Zo is het door God 

ingezet. Daar liggen beloften voor. 

Dat is onmisbaar zowel voor de 

enkeling, als voor de gemeente, 

als voor de samenleving. Van Ruler 

tekent aan: wanneer deze ‘werk-

zaamheden der kerk niet weer vol-

op midden in het leven van onze 

Europees-Amerikaanse cultuur-

kring komen te staan dan zijn wij 

verloren en gaat onze beschaving 

in de nihilistische zelfvernietiging 

van het heidendom te gronde.’ 

Het schijnen voor velen ‘hopeloos 

verouderde bezigheden’, maar het 

zijn, zegt hij, heiligheden des Hee-

ren waardoor de Heere God onder 

ons wil wonen ‘en van zijn wonen 

onder ons hangt de toekomst van 

onze cultuur af.’ 

WAAR HET OM GAAT

Wat is het geheim van Woord en 

sacrament? Daarin komt God Zelf 

op ons toe! Hij spreekt. Hij handelt. 

Ik word in mijn kraag gevat. Op 

mijn plaats gezet. Gods vonnis 

over mijn leven wordt uitgespro-

ken. Maar ook het heil van Christus 

wordt mij verkondigd. Opdat ik 

door het geloof met Hem verenigd 

wordt. Hem wordt ingelijfd. Voor 

Zijn rekening kom en gebracht 

wordt tot die nieuwe gehoorzaam-

heid, tot de ‘cultus Deï’, zoals Van 

Ruler dat noemt. Daarbij draait het 

niet om mijzelf, maar om Hem en 

mijn naaste. ‘En de bedoeling bij 

dit alles is dat het hele leven in 

dienst van God wordt gesteld. Het 

inwendige leven, maar ook het 

uitwendige leven. Het leven van 

de enkeling, maar ook het leven 

van de gemeenschap. Daar is 

níets, ook niet het kleinste stukje, 

dat aan deze greep van de dienst 

van God ontsnapt.’ Alles, zowel het 

leven van de enkeling als van de 

samenleving wordt geplaatst ‘in de 

heilige orde van het recht Gods.’ 

Een nieuw seizoen ligt voor ons. 

Waar gaat het om? Laten we ons 

niet concentreren op het vele, 

maar op het wezenlijke. Als de 

apostelen onder de veelheid van 

hun taken dreigen te bezwijken, 

wordt het diakenambt ingesteld. 

Voor de apostelen geldt ‘Maar 

wij zullen volharden in het gebed 

en in de bediening des Woords’ 

(Hand. 6:4). Welk een hoge verant-

woordelijkheid voor hen die Woord 

en sacrament hebben te bedienen 

om dat te doen in getrouwheid. 

Want ‘of er kennis van God op 

de aarde zal zijn, of Zijn Naam er 

wonen zal, of Zijn wil geweten zal 

worden en of Hij zal gediend wor-

den’, is middelijkerwijze afhankelijk 

van het feit of er ‘recht gepreekt 

wordt en de sacramenten op de 

rechte wijze bediend worden’. 

Maar dan geldt ook: welk een 

hoge verantwoordelijkheid voor de 

hoorder. Want onder de bediening 

van Woord en sacrament vallen 

eeuwige beslissingen. Ze zijn voor 

ons óf een reuke des levens ten 

leven óf een reuke des doods ten 

dode (2 Kor. 2:16). Laten we én als 

dienaren én als hoorder nooit ver-

geten: de eer van God, het heil van 

de zondaar en het welzijn van de 

samenleving zijn in het geding.  

Maar de les uit 
genoemd artikel is, 
concentreer u op wat 
de kern is van alles: 
de prediking van het 
Woord en de bediening 
van de sacramenten. 
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Uitgelegd wordt als eerste 

dat een deel van dit ge-

bod ceremonieel is en dus 

met de komst van Christus 

opgeheven. Hij heeft door 

Zijn middelaarswerk de rust 

aangebracht, waar de weke-

lijkse rustdag een afbeelding 

van was. Dit is het geestelijke 

bestanddeel in dit gebod, na-

melijk om te rusten van onze 

zondige werken. Het gebod 

is erop gericht om ons dit 

steeds in herinnering te bren-

gen. We vinden dit onderwijs 

ook in onze eigen Catechis-

mus, waar het laatste stukje 

van antwoord 103 luidt: dat ik 

alle dagen van mijn leven zal 

rusten van mijn boze/god-

deloze werken en de Heere 

toelaat door Zijn Geest in mij 

te werken, om zo de eeuwige 

rustdag in dit leven aan  

te vangen.

In de tweede plaats is het 

belangrijk om elke week een 

dag apart te zetten om ‘het 

Woord des Heeren te horen 

en aan de openbare gebeden 

en aan de sacramenten deel 

te nemen.’ Ook dit vinden 

we in onze Catechismus: dat 

we op de rustdag tot Gods 

gemeente komen. We gaan 

naar de bijeenkomst van 

Gods volk, de gemeente van 

Jezus Christus. Wat doen we 

daar? Vier dingen, zegt onze 

Catechismus:

• Gods Woord horen,

•  doop en avondmaal  

gebruiken,

•  de Heere aanroepen (bidden),

•  christelijke handreiking 

doen aan de armen (voor 

hen collecteren).

Dit omschrijft de Geneefse 

Catechismus in antwoord 179 

als volgt:

• Gods waarheid horen,

• de publieke gebeden doen,

•  belijdenis van zijn geloof 

afleggen.

In de derde plaats heeft dit 

vierde gebod betekenis voor 

het maatschappelijke leven, 

namelijk om niet onophoude-

lijk te werken, maar ook rust 

te nemen en je ondergeschik-

ten rust te geven / te gunnen.

We kunnen met deze drie 

zaken op onszelf reflecteren:

(VRAAG EN ANTWOORD 166-184)

DE CATECHISMUS VAN GENÈVE 

gebodHET

VIERDE

CATECHISMUS VAN GENÈVE

Negentien vragen en antwoorden van de Catechismus van Genève gaan over het  

vierde gebod: gedenk de sabbatdag, de rustdag, om die te heiligen.

DE RUSTDAG

Ds. W. Pieters, Elspeet
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(1)  Hoe staat het bij mij wat be-

treft het stoppen met godde-

loze daden? Laat ik de Heere 

door Zijn Geest in mij werken 

of verzet ik mij daartegen? Wil 

ik graag de geestelijke be-

doeling van de rustdag in mijn 

leven gestalte geven, of: dat 

God die geestelijke bedoeling 

in mijn leven gestalte geeft, 

werkelijkheid laat worden?

  De Geneefse Catechismus 

gebruikt in dit verband de 

volgende omschrijving: ‘ons 

vlees doden, dat wil zeggen 

niet toegeven aan onze na-

tuur, opdat God ons door Zijn 

Geest zal regeren.’ Over het 

doden of kruisigen van onze 

zondige natuur schrijft Paulus 

in Romeinen 8 vers 13: als wij 

volgens het vlees, onze zon-

dige verlangens, leven, zullen 

wij sterven, maar als wij door 

de Geest de werkingen van 

het lichaam doden, zullen wij 

leven. En volgens de Staten-

vertalers is het doden van de 

zonde voor ons niet onmo-

gelijk, als we het doen door 

Gods Geest, Die in ons woont, 

en ons al kracht daartoe heeft 

gegeven, als wij die kracht 

door gebeden en andere 

oefeningen van godzaligheid 

maar behoorlijk opwekken.

  Belangrijk is dus het gebed en 

de oefening van godzaligheid.

(2)  Hiermee komen we op het 

terrein van kerkgang. Behal-

ve veel andere dingen is de 

kerkgang immers ook een 

oefening van godzaligheid. We 

komen samen om door Gods 

Woord onderwezen te worden. 

Daar wordt ons van keer tot 

keer verteld wat zonde is en 

wat genade is. Daar wordt ons 

van week tot week voorgehou-

den wat God in Zijn wet van 

ons eist, opdat we in veroot-

moediging schuldbelijdenis 

doen en als gemeente ver-

wonderd horen hoe God die 

vergeving in Zijn Zoon heeft 

gelegd, door het werk van 

verzoening, door te voldoen 

aan al die eisen van Gods wet. 

Daar, in de samenkomst als 

gemeente van Jezus Christus, 

naderen we ook in gebed tot 

de God van alle genade om 

kracht en hulp in het strijdperk 

van dit leven tegen de drie-

koppige doodsvijand: duivel, 

wereld en eigen ik.

(3)  De Heere heeft in het gebod 

om de rustdag aan Hem te 

wijden en ons dus bezig te 

houden met de dienst van 

Hem, ook ten derde gebo-

den te rusten; geen werk te 

doen. Hierin worden speciaal 

de werknemers genoemd: 

knechten en andere onder-

geschikten, het personeel. 

Zij moeten een dag van rust 

ontvangen. In de weergave 

van de tien geboden in Deu-

teronomium 5 verwijst Mozes 

naar het volksverleden als 

slaven in Egypte. Ze weten 

het nog heel goed hoe zwaar 

hun dienstbaarheid was. Ze 

weten wat het slavenleven 

inhield. Daarom moesten ze 

humaan omgaan met hun 

ondergeschikten.

  Ook voor ons eigen psychi-

sche en emotionele welzijn 

is het heel belangrijk om op 

tijd rust te nemen. En dat 

doen we als we de weke-

lijkse rustdag in ere houden. 

Rusten naar het lichaam en 

de geest, en werkzaam zijn in 

de verzorging van onze ziel 

en zaligheid.

Hierbij kunnen heel wat vragen 

in ons opborrelen over zondags-

werk en ontspanning. Maar onze 

Heidelbergse Catechismus gaat 

er niet op in en die van Genève 

evenmin. Dit is opmerkelijk, om-

dat in de loop der eeuwen heel 

wat gesproken en geschreven 

is over die vragen. En tot in onze 

tijd is daar heel wat meningsver-

schil over; niet alleen in het grote 

geheel van het maatschappelijke 

leven, maar ook in elk gezin en  

bij de opvoeding van elke nieuwe 

generatie. We moeten heel 

praktisch onze kinderen bijbren-

gen wat wel en wat niet bij het 

gehoorzamen aan dit heilzame 

gebod hoort. Maar hoe belangrijk 

ook de invulling ervan is en hoe 

verschillend er ook over gedacht 

wordt, bij een Bijbelse gezindheid 

om de Dag des Heeren te  

heiligen horen niet in de eerste 

plaats vragen over wat op die 

dag wel en wat niet mag, maar 

veel meer wat we zingen in 

Psalm 111 vers 1 en 2:

Loof, Halleluja, loof de HEER!

Mijn ganse hart verheft Zijn eer.

Ik zal Zijn Naam en grootheid 

prijzen.

‘k Zal met d’ oprechten onderling

Vereend in hun vergadering

En raad Hem plechtig eer bewijzen.

Des HEEREN werken zijn zeer groot;

Wie ooit daarin zijn lust genoot,

Doorzoekt die ijv’rig en bestendig.

Zijn doen is enkel majesteit,

Aanbiddelijke heerlijkheid,

En Zijn gerechtigheid onendig.

Hier vraagt de Geneefse Ca-

techismus wel aandacht voor. We 

lezen in het vierde gebod over 

de Schepper, Die op de zeven-

de dag heeft gerust. Wat dat 

zicht op de kerk8



HET VIERDE GEBOD  

Vraag 166: Laten wij komen tot het vierde gebod.    

Antwoord: Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 

Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen; doch 

de zevende is de Sabbath van de Heere uw God. 

Daarop zult gij geen werk doen, noch uw dienst-

knecht, noch uw dienstmaagd, noch de os, noch de 

ezel, noch de vreemdeling die binnen uw poorten 

woont. Want in zes dagen heeft God de hemel en 

de aarde, en al wat daarin is voltooid; op de zevende 

heeft Hij gerust. Derhalve zegende Hij de Sabbath-

dag, en heeft hem als Hem heilig afgezonderd.  

Vraag 167: Beveelt Hij zes dagen te arbeiden, om de 

zevende te rusten? 

Antwoord: Niet eenvoudigweg; maar zes dagen 

voor het werken der mensen toestaande, neemt Hij 

de zevende er uit om voor de rust te bestemmen.   

Vraag 170: Hoe dan? Is er niet iets in behalve een 

ceremonie?    

Antwoord: Het is om drie redenen gegeven.   

Vraag 171: Deel mij die mede.   

Antwoord: Om de geestelijke rust af te beelden;  

om de kerkelijke orde te bewaren; tot verlichting  

der dienstbaren.   

Vraag 172: Wat verstaat gij onder de geestelijke rust?    

Antwoord: Wanneer wij met eigen werken ophou-

den; opdat God in ons Zijn werken volvoere.   

Vraag 176: Waarom wordt toch liever de zevende dag 

voorgeschreven, dan een willekeurige andere?  

Antwoord: Dit getal betekent in de Schrift een volko-

menheid. Het is dus geschikt om de voortduur aan te 

geven. Tevens wijst het aan, dat deze geestelijke rust 

in dit leven slechts begint, en niet eerder volmaakt zal 

zijn, dan wanneer wij uit de wereld heengaan. 

Vraag 177: Maar wat wil dat zeggen, dat de Heere 

ons door Zijn voorbeeld tot rusten aanspoort?    

Antwoord: Toen Hij binnen zes dagen een einde ge-

steld had aan het scheppen der wereld, heeft Hij de 

zevende gewijd aan het beschouwen van Zijn wer-

ken. Om ons daartoe des te sterker aan te sporen, 

heeft Hij ons Zijn voorbeeld voorgesteld. Want niets 

is méér na te streven, dan dat wij naar Zijn beeld 

gevormd worden. 

DE BEHANDELDE VRAGEN EN  
ANTWOORDEN 166 T/M 184

voor ons inhoudt bij het houden 

van dit gebod schijft vraag en 

antwoord 177: wat wil het zeggen, 

dat wij moeten rusten zoals onze 

Heere het heeft gedaan?

Het antwoord luidt: Na alles in 

zes dagen te hebben geschapen 

heeft Hij de zevende dag gewijd 

aan de beschouwing ervan. En 

om ons er beter toe te brengen 

dit ook te doen, voert Hij Zichzelf 

voor ons als voorbeeld aan. En 

daar voegt de Catechismus aan 

toe: Er is immers niets zo bege-

renswaardig als gelijkvormig aan 

Hem te zijn.

Welke werken komen vooral in 

aanmerking om op die heerlijke 

rustdag te overdenken? De wer-

ken van onze Schepper. De zorg 

van onze trouwe Verbondsgod 

in de voorzienigheid. En vooral 

de werken van onze genadige 

Verlosser in het zalig maken van 

zondeslaven en satansknechten.

In het laatste Bijbelboek lezen 

we over ‘de Dag des Heeren’. De 

kanttekening luidt: Dat is de eer-

ste dag der week, zo genoemd 

omdat Christus op die dag is 

opgestaan van de doden, en om-

dat de dienst des Heeren toen al 

door de christenen in plaats van 

de sabbat, werd gehouden.

zicht op de kerk 9



Zo komen we bij het onderwerp: geloof en 

aanvechting. Aanvechting is hetzelfde als 

bestrijding. Het geloof wordt bestreden. Wat is 

geloof eigenlijk? In zondag 7 van de Catechis-

mus wordt daarop het volgende antwoord 

gegeven: ‘Een waar geloof is niet alleen een 

stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor 

waarachtig houd, dat ons God in zijn Woord 

geopenbaard heeft, maar ook een vast ver-

trouwen, hetwelk de Heilige Geest door het 

Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen 

anderen, maar ook mij vergeving der zonden, 

eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God 

geschonken is, uit louter genade, alleen om 

der verdienste van Christus wil.’

Aanvechting wil zeggen dat we worstelen met 

de vraag: Kan ik wel op Gods Woord aan? Is er 

ook voor mij vergeving? Is de Heere wel ooit 

in mijn leven begonnen? Weet de Heere wel 

van mij af? Zijn Gods beloften wel waarachtig? 

Wie werkelijk met die vragen worstelt, heeft 

het niet gemakkelijk. Die kan niet zeggen: Juist 

omdat ik met deze vragen worstel, daarom zit 

het goed met mij. Als we werkelijk benauwd 

worden, wensen we maar één ding, namelijk 

om in de ruimte gesteld te worden. Dan roepen 

we: O Heere, help mij, ik verga." 

Toch is er geen echt geloof zonder aanvech-

ting. Hoe komt dat? Wel, het geloof is een gave 

van God. Alles wat God geeft, wil de duivel 

kapot maken. En dat geldt al helemaal voor het 

geloof. Aan het geloof is immers de zaligheid 

verbonden. De duivel zal niet nalaten ons aan 

te vechten. Wat hij tegen Eva zei, herhaalt hij 

de eeuwen door: Is het ook dat God gezegd 

Geloof en gevoel hebben met elkaar te maken. Er is geen geloof zonder gevoel. Gevoel van eigen 

verlorenheid en verdorvenheid, maar ook gevoel van Gods goedertierenheid en barmhartigheid. 

Geloven is smaken en proeven dat God goed is voor een zondig en schuldig mens. Geloof kan 

echter ook dwars tegen gevoel ingaan. Aan Abraham had de Heere beloofd een zoon te geven. 

Het werd hoe langer hoe onmogelijker, afgaande op de omstandigheden. Op grond van het 

gevoel moest Abraham wel tot de conclusie komen: Hier komt niets meer van terecht.  

Maar op hoop tegen hoop heeft hij geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. 

ACHTERGROND

Geloof 
en   

AANVECHTING (1)
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heeft? Hij probeert mensen wijs te maken dat wij op 

God en Zijn Woord niet aan kunnen. De duivel is niet 

almachtig, maar laten we zijn macht niet onder-

schatten. Juist als we om God verlegen raken, komt 

hij met zijn influisteringen. 

De duivel kan aansluiten bij ons verdorven vlees 

en ons dwaalzieke hart. Wij zijn zo geneigd Gods 

genadewerk in ons aan ons verstand en gevoel af 

te meten. In Jesaja 40 lezen we de volgende klacht 

van het volk Israël: ‘Waarom zegt gij dan o Jakob! 

en spreekt, o Israël! mijn weg is voor den HEERE 

verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? 

(Jesaja 40:27).’ De profeet antwoordt daarop: ‘Weet 

gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige 

God, de HEERE, de Schepper van de einden der 

aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen 

doorgronding van Zijn verstand’ (Jesaja 40:28). Wij 

moeten God niet afmeten aan ons gevoel en ons 

verstand. Hij is oneindig veel meer dan ons hart. 

Aanvechtingen worden veroorzaakt door de duivel. 

Ze hebben te maken met ons dwaalzieke hart. 

Uiteindelijk staat de Heere er boven. Hij regeert alle 

dingen. Hij zelf brengt ons in de aanvechting om ons 

nader aan Hem te verbinden. 

Aanvechting is erg. Veel erger is het als je er 

helemaal geen last van hebt. Dat kom je wel tegen. 

Mensen die zeggen: Je mag toch geloven. We 

moeten toch niet twijfelen. Mensen die nooit last 

van aanvechting en twijfel hebben? Zijn dat 

gelukkige mensen? Was dat waar, dan zou er een 

volmaakt geloof zijn. In de Bijbel lezen we wel van 

een waar geloof, maar niet van een volmaakt 

geloof. Ook een verzekerd geloof is een bestreden 

geloof. Het houvast van een christen ligt niet in zijn 

geloof, maar in die Christus in Wie hij gelooft.  

Het geloof is (vaak) zwak en onvolkomen,  

maar Christus werk is volmaakt. 

Aanvechtingen komen voor in alle stadia van het 

geestelijk leven. Bij het komen tot geloof en ook 

in het leven van het geloof. Aanvechtingen verge-

zellen een christen tot zijn laatste ademtocht. Heel 

duidelijk komt dat naar voren in De Christenreis: poel 

moedeloosheid, vallei van de schaduwen van de 

dood, kasteel van reus wanhoop, de doodsjordaan. 

Er zijn allerlei soorten aanvechting. Laat ik eerst 

eens spreken over aanvechtingen die optreden bij 

het komen tot geloof. De Heere nodigt ons in Zijn 

Woord. Als dat ons wat doet, werpt de duivel toch 

in: Je denkt toch zeker niet dat God dat werkelijk 

meent? Dacht je dat als jij tot Hem kwam, dat je 

ontvangen werd? Schei toch uit. Vrouwe Barmhar-

tigheid uit De Christinnereis had daar ook zo'n last 

van. Christinne en haar kinderen waren de Enge 

Poort al doorgegaan. Zij bleef voor de poort liggen. 

Dan zien we direct wat we doen moeten, als we zo 

worden aangevochten: niet weggaan, maar blijven 

liggen. Dan zullen we hetzelfde ervaren wat Barm-

hartigheid ervoer, namelijk dat de poort ook voor 

ons opengaat.

Ik noem een Bijbels voorbeeld, namelijk de Kana-

nese vrouw. De Heere Zelf bracht voor haar de aan-

vechting teweeg. Eerst luisterde Christus niet naar 

haar. Toen Hij vervolgens Zijn mond opende, zei Hij 

dat Hij niet voor haar gekomen was. Toch hield de 

Kananese vrouw aan. Luther zegt: Ze beriep zich 

van Christus' mond op Christus' hart. De duivel vecht 

ons aan om ons van de Heere vandaan te houden. 

Christus beproeft ons om ons naar Zich toe te 

trekken. Laten de aanvechtingen u dan tot Christus 

uitdrijven. Dan is het niet erg meer om bestreden te 

worden. Integendeel, zo mag ervaren worden:

Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot, 

Nabij te wezen bij mijn God;

'k Vertrouw op Hem geheel en al, 

Den HEER', Wiens werk ik roemen zal.

(Psalm 73:14 berijmd)

(wordt vervolgd)

Ds. P. de Vries, Nunspeet

Mensen die nooit last van aanvechting 
en twijfel hebben? Zijn dat gelukkige 
mensen? Was dat waar, dan zou er  
een volmaakt geloof zijn. 

 

Geloof 
 
AANVECHTING (1)
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DIACONAAT

Dankzij uw bijdrage kan het werk nog steeds 

doorgaan. En dat is hard nodig, want er is nu 

meer dan ooit behoefte aan een boodschap 

van troost en bemoediging. Mensen zoeken 

houvast in deze onzekere tijd en waar is dat 

beter te vinden dan bij de Rots Jezus Christus?

HET TEAM

Het team van TWR werkt vanuit Kiev en Charkov. 

In beide plaatsen is een studio en wonderlijk 

genoeg zijn deze niet getroffen door bombar-

dementen. Het merendeel van het team zit 

nog in Oekraïne en een handjevol medewer-

kers is vanwege de gezinssituatie naar een 

ander land in Europa vertrokken. Maar waar de 

medewerkers ook zitten, ze gaan op hun eigen 

plek door met het maken van programma’s. 

Dankzij Gods bewarende hand is niemand van 

het team omgekomen bij bombardementen of 

ander oorlogsgeweld, hoewel de situatie nog 

steeds erg gevaarlijk is. Dagelijks is er de drei-

ging van bomaanvallen en een van de teamle-

den is begin juli ternauwernood ontsnapt aan 

de dood. Dat heeft een enorme impact. Het 

team heeft dagelijks ons gebed nodig!

DE PROGRAMMA’S

Door het uitvallen van een belangrijke zender 

kon er tijdelijk niet via de radio uitgezonden 

worden. Daarom heeft het team op internet een 

YouTubekanaal aangemaakt en worden er re-

gelmatig berichten online gezet via de website 

van TWR Oekraïne, maar ook via Facebook en 

andere sociale media. De bestaande program-

ma’s gaan gewoon door, maar qua onderwer-

pen is het vooral gericht op de oorlog. Daar-

naast worden er regelmatig filmpjes gemaakt 

waarin moeilijke onderwerpen als verkrachting 

besproken worden. Ook zijn er live-sessies 

waarin vragen gesteld kunnen worden.  

Voor het team van TWR (Trans World Radio) kwam de oorlog niet echt onverwacht.  

Al jaren is er spanning tussen Rusland en Oekraïne en om de zoveel tijd laaiden de 

gevechten weer op. Begin 2021 maakte het team nog een indringende video over de impact 

van die continue dreiging, maar inmiddels is dat ingehaald door de harde realiteit van dit 

jaar: een oorlog. Te midden van alle gevechten en onzekerheden blijft de boodschap van 

het Evangelie klinken en is het team nog meer toegewijd aan zijn missie dan tevoren.

Joke Kreijkes, projectconsultant bij TWR

Hoop 

De filmpjes worden duizenden 
keren bekeken en het is een 
makkelijke manier om de 
Oekraïners die gevlucht zijn te 
bereiken met het Evangelie. Daar 
is grote behoefte aan. 

 

VO O R  O E K R A Ï N EAlex neemt afscheid 
van zijn kleindochter, 
die moet vluchten.
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Dit blijkt een schot in de roos te zijn, want het team 

bereikt nu veel meer mensen en vooral ook jongeren. 

De filmpjes worden duizenden keren bekeken en 

het is een makkelijke manier om de Oekraïners die 

gevlucht zijn te bereiken met het Evangelie. Daar is 

grote behoefte aan. Zo is het gebruik van de wereld-

wijde TWR-app, waar je programma’s in je eigen taal 

kunt beluisteren, door Oekraïners verviervoudigd!

UITDAGINGEN

Het TWR-team van Oekraïne heeft onze gebeden 

en giften hard nodig. Voor de oorlog kwam een 

groot deel van de financiering van de programma’s 

via binnenlandse donateurs en kerken binnen. Die 

inkomstenstroom is logischerwijze bijna geheel 

opgedroogd. Daarnaast viel een belangrijke zen-

der uit, waardoor uitgeweken moest worden naar 

alternatieven. Dat kost veel geld en tijd. Verder heeft 

het team zelf ook te kampen met de dagelijkse zor-

gen en stress die een oorlog met zich meebrengt. 

Daarom is er vanuit de internationale organisatie 

een programma voor traumaheling gemaakt. Dit 

programma is niet alleen nuttig voor het team, maar 

ook voor de vele andere mensen uit Oekraïne die 

een trauma hebben opgelopen in deze oorlog.

HOOPVOLLE REACTIES

De treurige omstandigheden waaronder het team 

zijn werk moet doen, zouden hen bijna moedeloos 

maken. Toch gaan ze door, omdat God dat van hen 

vraagt. Iedereen moet horen dat er genade is te 

vinden bij Jezus, want zonder die ga je verloren. Dat 

drijft het team om steeds 

maar weer naar de studio 

te gaan en de dreiging van 

de oorlog te trotseren. Ze 

kunnen hun medemensen 

niet verloren laten gaan.

Gelukkig worden ze ook 

bemoedigd door bijzon-

dere reacties. Zo deelt het 

team dit getuigenis van een luisteraar: ‘Toen de 

oorlog uitbrak, was ik op zoek naar programma’s 

over de zin van het leven. Er was echter niks te 

vinden. Tot ik de programma’s van TWR vond. Jullie 

programma’s geven mij geestelijke kracht.’

Als je massamedia gebruikt, lijkt het soms of je 

ploegt op rotsen. Je zendt uit, maar krijgt slechts 

sporadisch reactie. Het is een kwestie van de lange 

adem. Dat blijkt ook uit een bericht dat het team 

ontvangt van een vrouw die al jaren luistert: ‘Ik dank 

God voor jullie! Sinds mijn achtste luister ik naar 

jullie programma’s en ik heb er veel wijsheid door 

gekregen. Broeder Alex [de presentator van het 

programma, red.], jij bent mijn geestelijke vader, 

want je hebt me via de radio verteld over de liefde 

van Christus. Het was jouw programma waardoor ik 

Jezus leerde liefhebben en een christen werd. Nu 

deel ik je programma met mijn kinderen, want ik wil 

graag dat zij ook Gods liefde voelen in dit program-

ma, zoals ik dat ook ervaren heb. God zegene je!’

Blijft u bidden voor het team en de mensen in Oek-

raïne die zoekend zijn naar de zin van het leven?

Alex als militair

30-jarig jubileum, toespraak temidden van het oorlogsgeweld



Duidelijk is dat hij met zijn kerkhistorische 

studies een boodschap voor het heden wil 

doorgeven. Dat blijkt uit zijn laatste pennen-

vrucht Uw dochters zullen profeteren. Geestelijke 

opleving onder catechisanten in Oud-Beijerland. 

We maken in deze studie kennis met  

ds. P.J. Resler (1765-1827). Resler was een 

van de twee predikanten van de Hervorm-

de Gemeente van Oud-Beijerland. De auteur 

beschrijft hoe onder deze predikant in het 

catechisatieseizoen 1801-1802 een geestelijke 

opleving kwam onder een groep van ongeveer 

zeventig meisjes. 

Vóór die tijd was er veel onverschilligheid en 

moest Resler telkens weer orde op zaken stel-

len. Nu werden de catechisanten overtuigd van 

de realiteit dat zij God moesten ontmoeten en 

niet konden ontmoeten en gingen zij smeken 

om genade. De blijdschap in God door Christus 

achtte Resler terecht het belangrijkste deel van 

het werk van Gods Geest en tot zijn vreugde 

mocht hij bemerken dat meerdere van zijn 

catechisanten daarvan wisten.

In het tweede deel van zijn studie beschrijft 

Hooghwerff een aantal personen die afstam-

men van de meisjes onder wie een opwekking 

plaats had gevonden aan het begin van de 

negentiende eeuw. Soms zijn er genealogisch 

lijnen te trekken naar meerdere van  

de bewuste meisjes.

  
OPLEVING

GEESTELIJKE  
OPLEVING

De heer B. Hooghwerff uit Klaaswaal heeft al meerdere kerkhistorische publicaties op zijn naam 

staan.  De meeste belichten de zogenaamde kleine kerkgeschiedenis en dan vooral van de 

Hoeksche Waard, de geboortestreek van de auteur. Hooghwerff is geen historicus van professie 

maar hij doet grondig onderzoek naar de bronnen en kan bovendien toegankelijk schrijven. 

Ds. P. de Vries, Nunspeet

EEN OPWEKKING IN OUD-BEIJERLAND 

AAN HET BEGIN VAN DE NEGENTIENDE 

EEUW MET LESSEN VOOR NU

KERKGESCHIEDENIS

Geestelijke
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DRIE LESSEN

Om minstens een drietal redenen acht ik de publi-

catie van Hooghwerff belangrijk. Allereerst is dat 

puur kerkhistorisch. Ook voor wie wat meer weet 

van de vaderlandse kerkgeschiedenis, zijn de eerste 

decennia van de negentiende eeuw – de periode 

tussen de nadagen van de Nadere Reformatie en 

van Reveil en Afscheiding – vaak onbekend terrein. 

Ook in deze jaren waren binnen de Hervormde 

Kerk nog meerdere getrouwe predikanten die de 

Bijbelse boodschap van zonde en genade brachten. 

Van hen was Resler er een. Het gold zo, blijkt uit Uw 

dochters zullen profeteren. Geestelijke opleving onder 

catechisanten in Oud-Beijerland, niet minder voor zijn 

plaatselijke collega ds. W. l’Allemand. Zelf heb ik de 

verkorting van het vragenboekje van Hellenbroek 

van de hand van Resler in mijn bezit. Ik wist verder 

niets van deze predikant. Dat is inmiddels anders.

Vervolgens noem ik dat wij van God grote dingen 

mogen verwachten. Vooral de Angelsaksische kerk-

geschiedenis is rijk aan opwekkingen. In Nederland 

was het werk van Gods Geest vaak kalmer en meer 

gestadig. Toch hebben ook in Nederland regionaal 

en zeker plaatselijk oplevingen plaatsgevonden. Die 

onder de catechisanten van Resler was er een van. 

Het was voor mij een aansporing om ook nu uit te 

zien naar de krachtige doorwerking van Gods Geest.

Ten slotte laat het tweede deel van de studie van 

Hoogwerff zien hoe Gods trouw zelfs op het late 

nageslacht werkt. Ook al hebben wij godvrezende 

ouders, we moeten zelf heel persoonlijk uit de duis-

ternis tot Gods wonderbare licht worden getrokken. 

Dat neemt echter niet weg dat de HEERE wil wer-

ken in de lijn van de geslachten.

WET EN EVANGELIE

Resler heeft zelf niet welbewust aandacht gevraagd 

voor wat onder zijn catechisanten gebeurde, maar 

een zo machtige manifestatie van geestelijk leven 

kon niet verborgen blijven. Er kwam van meerdere 

kanten kritiek. Het zou om godsdienst van enkel 

gevoel gaan. In een boekje dat in 1802 verscheen, 

beschreef Resler wat er gebeurd was in de over-

tuiging dat de Heilige Geest krachtig onder zijn 

catechisanten had gewerkt. 

In 1805 en in 1807 kwam hij er in een tweetal ge-

schriften op terug om duidelijk te maken dat het 

werk van Gods Geest geen dweperij was. Resler be-

nadrukt de vrijmacht van Gods Geest en de variëteit 

van Zijn werking. Echter met verwijzing naar Calvijn 

brengt hij naar voren dat zolang het beschuldigde 

geweten niet door God Zelf is gerust gesteld, het 

door angst en vrees wordt verscheurd. Daarbij komt 

dat wij toch niet lichtvaardig het geestelijke leven 

van mensen mogen veroordelen en al helemaal niet 

mogen hopen dat overtuigen van zonde en schuld 

op niets uitlopen.

Evenals bij Felix over wie dr. Bart Jan Spruyt schreef 

in Oud-Hervormd valt mij bij de beschrijving van de 

prediking van Resler op dat het prediking van het 

Evangelie was tegen de donkere achtergrond van de 

aanklacht van Gods wet die ons allen schuldig stelt. 

De wetenschap dat alleen de zondaar die overtuigd 

is van zonden Christus nodig krijgt en tot Hem leert 

vluchten, deed voor Resler niets af van het aanprijzen 

van Christus aan al zijn hoorders. Met instemming 

haalt hij de Engelse prediker James Hervey aan, dat 

een preek waarin Christus ontbreekt een blinde reus 

is en dat Christus het zoet, de ziel en het leven van alle 

preken moet zijn.

Uw dochters zullen profeteren laat ons ook zien dat 

Resler zich geestelijk een leerling wist van Abraham 

Hellenbroek. Geloven is voor Resler niet alleen kennis 

en toestemmen maar ook vertrouwen, al is dat ver-

trouwen niet altijd een verzekerd vertrouwen. Aan zijn 

catechisanten schreef Resler dat het niet genoeg is 

voor de deur te zijn, maar dat zij door de deur moeten 

zijn gegaan. Zolang dat niet het geval is, verkeren we 

nog in groot gevaar en zijn we niet behouden.

  
OPLEVING

Met instemming haalt hij de  
Engelse prediker James Hervey 
aan, dat een preek waarin Christus 
ontbreekt een blinde reus is en dat 
Christus het zoet, de ziel en het  
leven van alle preken moet zijn.

zicht op de kerk 15



BELIJDENIS EN AVONDMAAL

Mij viel bij het lezen van Uw dochters zullen profete-

ren op dat er een aantal malen per jaar de gelegen-

heid was tot het doen van belijdenis en dat het ken-

nelijk de gewoonte was dat in de belijdenisdienst 

de bediening van het Heilig Avondmaal plaatsvond. 

Ik leid daaruit af dat er ernst werd gemaakt met 

het feit dat het doen van belijdenis betekent dat 

men de toestemming vraagt deel te nemen aan het 

Heilig Avondmaal en dat de kerkenraad die toe-

stemming geeft. Op jongere leeftijd dan meestal 

in Oud-Beijerland het geval was, deden meerdere 

meisjes - die het seizoen van 1801-1802 hadden 

meegemaakt - belijdenis. De jongste was Nelia van 

Bezij. Zij was nog maar net vijftien.

Helaas zien we dat in menige gemeente jonge-

lui belijdenis doen en vervolgens tot het Heilig 

Avondmaal toetreden zonder dat zij mogen ge-

tuigen getrokken te zijn uit de duisternis tot Gods 

wonderbare licht en zonder dat zij ernst maken 

met de praktijk van de godzaligheid. In andere 

gemeenten vragen jongelui wel massaal zo rond 

de twintig jaar - vaak daartoe gestimuleerd door 

ouders en kerkenraad - toestemming om toe te 

treden tot het Heilig Avondmaal, maar zij maken 

van die toestemming geen gebruik en het wordt 

ook niet verwacht dat zij dit doen. De zin van deze 

praktijk heb ik nooit kunnen zien. Als wij mensen 

liever niet tot het Heilig Avondmaal zien toetreden, 

waarom zouden wij hen er dan toe aansporen om 

daar toch toestemming voor te vragen?!

Hooghwerff merkt op dat in Oud-Beijerland velen 

pas op latere leeftijd belijdenis deden of er zelfs 

nooit toe kwamen. Voor menigeen had dit niet met 

onverschilligheid te maken maar omdat men niet 

zeker was van zijn aandeel in Christus. Met deze 

pastorale nood moet pastoraal worden omgegaan. 

De oplossing is niet om iedereen maar te stimuleren 

om jong toegang tot het Heilig Avondmaal te laten 

vragen. Als men van die toestemming geen gebruik 

maakt, verliest het doen van belijdenis zijn betekenis. 

In deze bedeling zal de kerk altijd kaf en koren 

bevatten. Dat geldt niet alleen voor de doopleden, 

maar ook voor de avondmaalgangers en de ambts-

dragers, predikanten niet uitgezonderd. Dat neemt 

niet weg dat wij in de volle zin van het woord alleen 

avondmaalgangers als belijdende leden van Gods 

Kerk kunnen zien. Wie de dood des Heeren nog niet 

verkondigt, belijdt Hem, althans in kerkelijke zin, nog 

niet. Ik merk nog op dat de Hervormde Kerk, in de 

lijn van de Dordtse Kerkorde, altijd de mogelijkheid 

heeft gekend om kinderen van hen die geen belij-

denis hebben gedaan en niet ten Avondmaal gaan 

te dopen. Kinderen mag het teken van de Heilige 

Doop niet worden onthouden als hun ouders om 

welke reden dan ook geen toestemming hebben 

gevraagd en gekregen om aan het Heilig Avond-

maal deel te nemen. Het is goed dat een Hervorm-

de Gemeente hier rafelranden vertoont.

DE SCHRIFT ALS LAATSTE EN HOOGSTE NORM

Hoeveel wij ook van de kerkgeschiedenis kunnen 

leren, we moeten steeds terug naar de bron. De 

Schrift moet altijd de laatste en hoogste norm blij-

ven. Die gedachte kwam bij mij boven als de auteur 

van een van de personen die hij in het tweede deel 

van Uw dochters zullen profeteren beschrijft dat zij, 

terwijl ze al jaren op de smalle weg wandelde, God 

als haar Vader leerde kennen. Wie niet thuis is in on-

derscheidingen die zich in de negentiende eeuw op 

het gezelschapsleven hebben ontwikkeld, zal niet 

weten wat hij met deze opmerking aan moet. 

De achtergrond is dat het aanroepen van God 

als Vader als een bijzondere zegen wordt gezien 

die zelfs niet iedereen die mag weten dat zijn of 

haar zonden zijn vergeven, deelachtig is. Nu leren 

we niet alles in één keer en moeten we ons hele 

leven leerling blijven om iets te gaan verstaan van 

de geestelijke zegeningen die ons in Christus zijn 

geschonken. Leerstellig is het echter van belang 

het onderwijs te geven dat het komen tot geloof, 

de wedergeboorte en de aanneming tot Gods kind 

Helaas zien we dat in menige 
gemeente jongelui belijdenis doen en 
vervolgens tot het Heilig Avondmaal 
toetreden zonder dat zij mogen 
getuigen getrokken te zijn uit de 
duisternis tot Gods wonderbare licht 
en zonder dat zij ernst maken met de 
praktijk van de godzaligheid.

1  Zie hiervoor ook: (https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkvoogd/predikanten/vergoeding-consulenten zicht op de kerk16



zegeningen zijn die nooit los van elkaar voorkomen 

en dat elke ware christen God als Vader heeft en 

Hem daarom ook zo mag aanspreken. Dan vinden 

wij bij de oudvaders en puriteinen vaak een helder-

heid die vanaf de loop van de negentiende eeuw 

meer dan eens verloren is gegaan. Mensen met een 

heel nabij leven kunnen dingen toch op een wijze 

verwoorden waar Bijbels gezien kanttekeningen op 

zijn plaats zijn.

Heel mooi vond ik wat ik van ds. J. van der Haar las. 

Een predikant die ik bij zijn leven meer dan eens 

heb bezocht en aan wie ik zeer goede herinnerin-

gen bewaar. Hij vertelt dat hij toen hij een zondag in 

Oud-Beijerland preekte na de avonddienst mee-

genomen werd naar een gezelschap. Hij ontmoet-

te een vrouw die oefeningen had in de staat van 

Christus’ vernedering. Haar wens meer zicht te 

ontvangen op de betekenis van Christus’ verhoging 

was onder de morgenpreek vervuld.

Het zal duidelijk zijn dat ik Uw dochters zullen 

profeteren. Geestelijke opleving onder catechisanten 

in Oud-Beijerland met vreugde en stichting heb 

gelezen. Ik wens het boek in veler handen en hoop 

dat ook zij die dit doen net als ik stichting ontvan-

gen. Ik spreek ook de wens uit dat de auteur de 

gezondheid ontvangt om te blijven schrijven over 

wat de Heere deed in het verleden opdat wij er in 

het heden van leren en gewonnen worden voor, 

of bewaard blijven bij, de waarheid die naar de 

godzaligheid is.

B. Hooghwerff, Uw dochters zullen profeteren. Geestelijke ople-

ving onder catechisanten in Oud-Beijerland (Houten: Den Her-

tog, 2022), hardcover 221 pp., €22,50 (ISBN 9789033131608)

Resler was een van de twee 
predikanten van de Hervormde 
Gemeente van Oud-Beijerland. 
De auteur beschrijft hoe 
onder deze predikant in het 
catechisatieseizoen 1801-1802  
een geestelijke opleving kwam 
onder een groep van ongeveer 
zeventig meisjes. 
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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
telefoon 06 - 20421247

24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

UW ADVISEUR

AAN HUIS

 
 

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

De Puriteinen en onze vaders leren anders! Daarom wil 
de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht de 
WAARHEID  weer terugbrengen in de Duitssprekende landen.

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.
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HEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHTHEIDELBERG & DORDRECHT

IS DE DOOP GELIJKTIJDIG 
DE WEDERGEBOORTE?  

T 0318 - 526641
06 - 46376232M

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

P.H. (Peter) van der Leer

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

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING
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ONTVANG  HET VOLGENDE NUMMER OVER  2 WEKEN 
IN DE BUS 

Geef u snel op  &

  Een greep uit 

       de inhoud  

 (varieert per nummer):

Probeer het de komende  
3 maanden gratis! (geen automatische  

         verlenging!) 
En ontvang Zicht op de kerk elke twee weken!

NOG GEEN 
ABONNEE  
VAN ZICHT  
OP DE KERK? 

• Informatie met betrekking tot de kerk waartoe u behoort • Nieuws en achtergronden 

vanuit de synode en commissies • Kerkhistorische artikelen, zoals portretten van hervormd-

gereformeerde predikanten, waarvan sommigen vast nog wel bij u bekend zijn • Artikelen over 

de zending en over Israël • Informatie van de mannenbond en de vrouwenbond • Verdiepende 

en toerustende artikelen • Een hoofdartikel, gericht op de actualiteit • Boekbesprekingen • Elk 

nummer 4 pagina’s met o.a. een puzzelrubriek voor jongeren en kinderen • En nog veel meer

VUL VOOR HET PROEFABONNEMENT  

BIJGAANDE KAART IN

Of scan de QR code

Bij aanmelding tijdens 

de zendingsdag op D.V. 

17 september a.s. wordt 

bij aanmelding voor een 

doorlopend abonnement  

een presentje aangeboden  

(zolang de voorraad strekt)



INGEBRUIKNAME KERK

OPENING

Bij de opening mediteerde ds. M.W. Muilwijk, 

over de woorden uit Zacharia 4:6b en 7: Dit is 

het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggen-

de: Niet door kracht noch door geweld, maar 

door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de 

HEERE der heirscharen. Wie zijt gij, o grote berg? 

Voor het aangezicht van Zerubbabel zult gij 

worden tot een vlak veld; want hij zal den 

hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: 

Genade, genade zij denzelven! 

In de hal van de kerk hangt ook een mozaïek met 

deze tekst. Over deze tekst werd door twee 

gastpredikanten eerder gepreekt en dat mocht 

ook ervaren worden als een spreken van de 

Heere Zelf in het gehele bouwproces. 

Voorafgaande aan de dienst, waar ongeveer 250 

personen aanwezig waren, hield ouderling en 

scriba W.B.W. Dekker namens kerkenraad en 

kerkvoogdij een openingstoespraak.

Na de dienst kon men koffie en thee drinken. 

Tijdens dit samenzijn is door twee gemeentele-

den (in de leeftijd van 10 en 95 jaar) de naam van 

het gebouw onthuld: ‘De Hoeksteen’. Gemeente-

leden waren gevraagd om namen in te dienen. 

De kerkenraad en kerkvoogdij hebben daaruit 

drie namen gekozen waarop gestemd kon 

worden. Ds. Muilwijk heeft de Bijbelse achter-

grond van deze naam toegelicht, wat in het 

bijzonder de reden was dat deze naam is 

gekozen. Hij verwijst ook naar de steenfabrieken 

J. ten Klooster

9 april 2022 was voor de Hersteld Hervormde gemeente Aalst een vreugdevolle dag.  

Het was de dag waarop het nieuwe kerkgebouw officieel in gebruik is genomen. 

Opening
 

N I E U W E K E R KG E B O U W  
H HG A A L S T

Opening
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van Aalst, die bepalend zijn (geweest) voor het dorp 

omdat deze aan velen werk bood. Na de onthulling 

zongen de aanwezigen Ps. 118: 11. 

GEBOUW

Het nieuwe kerkgebouw heeft een kerkzaal met 160 

zitplaatsen. Er kan een vouwwand worden geopend 

tussen de kerkzaal en de ernaast gesitueerde grote 

zaal. Daarin kunnen nog eens ongeveer 80 personen 

plaatsnemen. De gemeente heeft in het gebouw nu 

de beschikking over twee zalen. De kleine zaal wordt 

gebruikt voor de oppas tijdens de diensten en in het 

winterseizoen voor catechese en kleine groepen van 

het club- en verenigingswerk. Ook kan deze zaal 

dienst doen als opbaarruimte. 

De grote zaal wordt gebruikt voor groter club- en 

verenigingswerk en voor gemeenteavonden. Voor alle 

kerkelijke activiteiten geldt dat desnoods kan worden 

uitgeweken naar het andere deel van het gebouw, dat 

voor verkopingen en dergelijke wordt gebruikt. 

GEMEENTE

De gemeente telt ongeveer 300 leden, waarvan bijna 

de helft ouder is dan 60 jaar. De gemeente is in de 

loop der jaren kleiner geworden door vergrijzing en 

doordat jonge mensen zich vaak niet in Aalst vesti-

gen. Ongeveer 70 leden bezoeken (met enige 

regelmaat) de erediensten. Relatief veel ouderen 

kunnen niet meer naar de kerk en luisteren thuis 

mee. Nadat ds. J.L. Schreuders in 2014 het beroep 

aannam naar Urk (Moria) is de gemeente vacant 

geweest tot ds. M.W. Muilwijk in oktober 2017 als 

predikant aan de gemeente verbonden werd. 

GESCHIEDENIS

Sinds 22 augustus 2004 heeft de gemeente gebruik 

mogen maken van het kerkgebouw van de Gerefor-

meerde Gemeente ter plaatse. Deze heeft enkele 

jaren geleden laten weten dat het medegebruik 

uiterlijk eind 2024 zou eindigen. Zodoende is er 

uitgezien naar een eigen locatie. Op 3 april jl. werd in 

de kerk van de Gereformeerde Gemeente de 

laatste dienst gehouden. De verenigingsactiviteiten 

werden destijds gehouden in het gebouw van de 

plaatselijke ijsclub.

Na enkele jaren heeft de gemeente een voormalige 

boerderij aan de Dorpsstraat aangekocht. Het voorhuis 

werd als pastorie bewoond door de oud-predikant ds. 

Schreuders, en het doel was om het achterhuis als 

kerkzaal te gaan gebruiken. Dit stuitte echter zowel bij 

omwonenden als bij de burgerlijke gemeente op 

bezwaren en was daarom niet mogelijk. Hierna was 

het de bedoeling om het achterhuis als verenigings-

ruimte te gaan gebruiken, omdat de locatie van de 

ijsclub niet langer beschikbaar was. Ook dit plan stuitte 

op bezwaren. Meerdere malen moest zelfs de gang 

naar de rechter gemaakt worden. Uiteindelijk werd 

een vergunning verkregen voor het gebruik als 

verenigingsruimte, maar onder strenge voorwaarden.

De zoektocht naar een eigen kerkgebouw ging voort. 

Een van onze gemeenteleden bood een mooi 

perceel grond aan waarop een kerk gebouwd zou 

kunnen worden. Ook hiervoor kon echter geen 

vergunning worden verkregen. Wel was er in die tijd 

een nieuwbouwlocatie in Aalst aangewezen door de 

gemeente Zaltbommel. In 2014 heeft de gemeente 

daar een optie gekregen op een perceel grond. De 

gedachte was echter dat het nog wel 10 jaar zou 

duren voordat dit bouwrijp zou worden gemaakt.

Toen in 2019 de Gereformeerde Gemeente te kennen 

gaf dat het medegebruik van hun kerkgebouw zou 

eindigen, werd de wens om tot een eigen kerk te 

komen een dringende noodzaak. 

Het was juist op dat moment dat een weg werd 

geopend naar de manege met woonhuis, aan de 

Maasdijk. De koopprijs kwam binnen bereik en na 

beraad in de gemeente, maar bovenal in biddend 

opzien tot de HEERE werd dit nader onderzocht. Er 

volgden vele overleggen, gesprekken met omwonen-

den, procedures voor omgevingsvergunning en 

bouwvergunning enz. Uiteindelijk verkreeg de 

gemeente op 30 september 2020 het eigendom. 

Nadat er tegen de vergunningen geen bezwaren 

waren gekomen is eerst begonnen met de renovatie 

van het woonhuis. In het voorjaar van 2021 kon het 

predikantsgezin de woning als pastorie betrekken en 

is het pand aan de Dorpsstraat verkocht. 
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Kapelstraat 26
5317 JR  Nederhemert
info@bouwbedrijfh etambacht.nl
www.bouwbedrijfh etambacht.nl

Wij feliciteren de Hersteld Hervormde 
Gemeente in Aalst met de 
ingebruikname van de nieuwe kerk. 

We hebben een professionele 
geluidsintallatie geïnstalleerd 
die zorgt voor een helder geluid met 
optimale spraakverstaanbaarheid. 

E: av@wesotronic.nl
T: 0180 692004

Wesotronic ontwerpt en adiviseert:

• Beeldweergave kerktelefoon
• Presentatie beamers en schermen
• Conferentiesystemen
• Camerabewaking
• Brandmeld- en inbraakmeldinstallaties
• Wi�- en dect netwerken

ONDERSTAANDE ONDERNEMERS FELICITEREN DE HHG AALST MET DE INGEBRUIKNAME VAN DE NIEUWE KERK
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Was het afgelopen jaar er nog sprake van  

een hybride zendingsmiddag op zaterdag  

18 september 2021, dit jaar hopen wij weer  

de gebruikelijke dag te houden op D.V.  

zaterdag 17 september. Aanvang 10.00 uur. 

Alle zendingsvrienden zijn weer welkom in 

het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde 

gemeente te Lunteren. Er is plaats voor circa 

900 personen. De bijeenkomst zal ook digitaal 

worden uitgezonden. Dus niemand hoeft deze 

dag te missen, hetzij door een fysiek bezoek of 

door de bijeenkomst via internet te volgen. Net 

als vorig jaar bestaat de mogelijkheid tot het 

online doneren via de doneerknop. Wij spreken 

dan ook de wens uit dat velen hiervan gebruik 

zullen maken.

De opening zal worden verricht door de nieuwe 

voorzitter van de Commissie Zending, ds. B.D. 

Bouman. Hij hoopt stil te staan bij het thema van 

deze dag: ‘En Hij ging..’.

De ochtendmeditatie zal worden verzorgd door 

ds. K. Klopstra, die zal ingaan op: Gods gaan in 

het zendingswerk. Vervolgens hoopt Marijke van 

der Plaat te spreken en iets te laten zien over het 

zendingswerk in Suriname.

De middagmeditatie zal worden verzorgd door 

ds. J.L. Schreuders, die zal ingaan op: Ons gaan. 

Daarna volgt een presentatie door ds. Van der 

Bas, die hij in Malawi heeft gemaakt. Ds. van der 

Bas zal deze dag niet in ons midden zijn.

Tussen de meditaties en de presentaties zullen 

er muzikale intermezzo’s zijn.

Aan het einde van de middag zal er nog een 

forumbespreking zijn, waarna de dag door ds. 

Bouman zal worden afgesloten.

Naast het hoofdprogramma zullen er ook bij-

eenkomsten zijn van de jeugd. Die worden in de 

zalen van de kerk gehouden. 

Zoals wij gewoon waren komen er ook een 

aantal standhouders naar deze dag. In een 

bijgebouw naast de kerk zullen de kramen 

worden opgesteld en is er in de middagpauze 

de mogelijkheid tot bezoek en ook onderlinge 

ontmoeting. Er is een kindercrèche. 

Voor de inwendige mens zal ook, zoals gebruike-

lijk, weer worden gezorgd. Vanuit de keuken van 

de kerk wordt eten en drinken verstrekt. Dat kan 

in de hal van de kerk en, bij mooi weer uiteraard, 

buiten genuttigd worden.

Om de dag goed te laten verlopen heeft de 

werkgroep nog behoefte aan enige vrijwilligers 

die bij de diverse projecten willen assisteren.  

Zoals de jongerenprogramma’s, de catering  

en de crèche. Aanmelden hiervoor kan via  

zendingsdag@zhhk.nl.

Tenslotte wil ik nog een oproep doen om de 

vacature die binnen de werkgroep ontstaat 

door het vertrek van 1 van haar leden onder de 

aandacht te brengen. Op jaarbasis wordt er 4 a 

5 maal (digitaal) vergaderd. Van het nieuwe lid 

(M/V) wordt verwacht dat hij of zij hart heeft voor 

het zendingswerk en goed kan organiseren. Voor 

de opzet van de dag is een draaiboek aanwezig. 

Overdracht van de werkzaamheden kan in de 

komende periode plaatsvinden.

Voor vragen over deze vacature en aanmelding 

voor vrijwilligers kan contact worden opgenomen 

met de voorzitter van de werkgroep,  

P. Vogelaar, telefoon 0626612264,  

of per mail pietervogelaar49@gmail.com.

Het zou fijn zijn als bezoekers van de zendings-

dag zoveel mogelijk willen carpoolen in verband 

met een beperkt aantal parkeerplaatsen.

Werkgroep zendingsdag

Nu de beperkende maatregelen weer achter ons liggen, mogen wij als werkgroep 

zendingsdag met vreugde weer een zendingsDAG voor u voorbereiden. 

ZENDINGSDAG 2022

COMMISSIE ZENDING

zicht op de kerk 23



maar niet  
zonder hoop!

Wie geen verdriet heeft van de vele zielen die Christus verwerpen, mag zich geen christen 

noemen. Immers, wat doet ieder schepsel dat zijn of haar Verlosser niet erkent de  

Drie-enige God tekort. Wie leeft van de verdienste van Christus, lijdt onder die miskenning.  

En wie kan onbewogen blijven wanneer de consequenties van deze miskenning  

onherroepelijk zullen leiden tot verdoemenis? 

Ds. F. v. Binsbergen, Rotterdam

Het moet ons met  
Paulus een voortdurende 
smart zijn dat het overgrote 
deel van het Joodse volk 
Jezus de Nazarener nog 
steeds niet als Messias en 
Zaligmaker erkent en belijdt 

stelling 

13

Verdrietig, 

Romeinen 9:1-5, Romeinen 10:1, 
Romeinen 11:14, 28

Dit verdriet is er bij ieder christen voor elk 

schepsel dat Christus verwerpt. Echter, 

wanneer het Joodse mensen betreft, doet het 

nog weer ánders pijn. Je proeft dat wanneer je 

de bewogen woorden van Paulus leest in 

Romeinen 9:1-5. Het is voor Hem zelfs een zaak 

van het geweten en de Geest! Hij zou nog 

eerder zelf van Christus verbannen willen 

worden, dan dat zij zouden volharden in hun 

verwerping van Christus. Paulus laat met 

regelmaat weten dat elke verloren ziel hem 

zwaar weegt en zodoende predikt hij alsof God 

COMMISSIE ISRAËL
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door hem bidt, maar waar het Israël betreft, weegt 

het hem extra zwaar. Als argumenten geeft hij in 

Rom. 9 dan: Welke Israëlieten zijn, welker is de 

aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de 

verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en 

de beloftenissen; Welker zijn de vaders, en uit welke 

Christus is, zoveel het vlees aangaat. 

Deze diepgaande compassie heeft oude papieren 

en voert terug op het tussentreden van Mozes, die 

liever zelf uit Gods boek zou worden geschrapt dan 

dat God Zijn volk zou verwerpen. En wat te denken 

van Christus zelf? Wie zou de grote ontferming van 

Hem met Jeruzalem zonder nuance gelijk willen 

stellen met welke andere heidense stad dan ook?  

Ik denk aan Zijn eigen woorden in het evangelie 

naar de beschrijving van Lukas 13:34: Jeruzalem, 

Jeruzalem!, gij, die de profeten doodt, en stenigt, die 

tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw 

kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een  

hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert;  

en gijlieden hebt niet gewild?

Bij de apostel Johannes zit deze smart tussen de 

regels van zijn proloog op het vleesgeworden Woord 

geweven. De Messias kwam tot het Zijne in de 

wereld (weer dat onderscheid), en de Zijnen hebben 

Hem niet aangenomen! Degenen voor Wie Hij 

allereerst kwam, verwierpen en verwerpen Hem. 

Hem, hun Verlosser. Wie zou daarbij niet wenen? En 

dan wenen in het bijzonder voor het volk van de 

beloften en de beminden om der vaderen wil?

Een ieder die Christus van harte belijdt, zal iets van dit 

verdriet meedragen en herkennen. Maar laat die last 

niet 'enkel dragen' zijn. Laat het ons gedrag bepalen! 

Wie de bewogenheid van God en Zijn Messias kent, 

mag deze bewogenheid met ernst en liefde ter 

sprake brengen in het christelijk getuigenis aan de 

Joodse medemens. Dat vraagt wijsheid, tact en 

geduld. Immers in dit getuigenis aan Israël liggen 

vele obstakels die christenen in het verleden en 

heden hebben opgeworpen door een onchristelijke 

en antisemitische insteek, waarbij het evangelie 

misvormd is tot platte propaganda. Maar nooit mag 

de noodzaak van het verlossingswerk ontbreken in 

ons getuigenis aan de Zijnen! Dat zou ook een wrede 

vorm van antisemitisme zijn. Hen hun Verlosser niet 

prediken als de Weg de Waarheid en het Leven!

Wie dit getuigenis doorgeeft en stuit op afkeer en 

onbegrip, mag zich vastklampen aan Gods onuit-

sprekelijke genade en onberouwelijke beloften. 

Houd moed! Houd aan! God is Zijn volk niet verge-

ten (Rom 11:1). De goede Herder Zelf zei bovendien: 

Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, 

deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem 

horen; en het zal worden één kudde, en één Herder 

(Joh. 10:16). Vaak worden deze woorden op Pinkste-

ren en de heidenvolken betrokken. Echter, de 

Joodse hoorders hebben daarin Ezechiël 34:11-13 

gehoord: Want zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik, ja, Ik 

zal naar Mijn schapen vragen, en zal ze opzoeken. 

Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij 

in het midden zijner verspreide schapen is, alzo zal Ik 

Mijn schapen opzoeken; en Ik zal ze redden uit al de 

plaatsen, waarhenen zij verstrooid zijn, ten dage der 

wolke en der donkerheid. En Ik zal ze uitvoeren van de 

volken, en zal ze vergaderen uit de landen, en 

brengen ze in hun land; en Ik zal ze weiden op de 

bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare 

plaatsen des lands.

Die andere schapen zijn dan niet de heidenen, maar 

andere Joden! En de Herder moet hen toebrengen 

en zij zullen komen. Deze belofte staat nog open! 

Heb daarom goede moed bij de smart en zaai in de 

ontferming van God het getuigenis van Zijn genade 

onder de Joden, met een bevel van geloof en 

bekering. De goede Herder Zelf zorgt dat ze zullen 

komen en gehoorzamen. Dat schept vreugde door 

de tranen heen. De HEERE zal Zich over Zijn volk 

ontfermen. Wat een perspectief op de toekomst van 

de Zijnen die Hem verwerpen. Wie dit verrassende 

vergezicht op de bekering van Israël verder wil 

uitdiepen, raad ik aan om Ezechiël 37:21-25 te  

lezen en te wegen. 

Wie zou daarbij niet wenen? En dan 
wenen in het bijzonder voor het volk 
van de beloften en de beminden om 
der vaderen wil? Een ieder die Christus 
van harte belijdt, zal iets van dit 
verdriet meedragen en herkennen. 
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Deze jongeman leefde keurig en netjes, en 

toch miste hij wat. De Heere zegt tot hem, gij 

kent de geboden. Dan antwoordt hij: Ja Heere, 

die heb ik onderhouden van mijn jonge jaren af. 

De Heere komt hier tot hem met de Wet, want 

hij was rijk en verrijkt en had geen gebrek. Aan 

armen wordt het Evangelie verkondigd. Deze 

man leefde naar de Wet onberispelijk.

Hoe is dat met ons, leven wij naar het Woord 

van God en naar Zijn wil en Wet? Deze jonge 

man wel. Wellicht is hij ons tot een voorbeeld. 

De Heere zegt dat Hij hem beminde. Op het 

houden van Zijn geboden is grote loon. Voelen 

wij ons beter dan deze jongeling? Gods Woord 

leert ons, dat er niemand zalig kan worden 

door de werken der Wet. Krachtens onze doop 

zijn wij verplicht, naar Zijn Woord en Wet te 

leven. Niet om daar iets mee te verdienen tot 

onze zaligheid.

Dan zegt de Heere tegen hem, nog één ding 

ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en geef 

het de armen, en gij zult een schat hebben in 

de hemel; en kom herwaarts, volg Mij. We 

lezen dat hij bedroefd wegging, want hij 

had vele goederen. Hij hield van zijn 

geld. Hoe is dat bij ons? Hangen wij 

ook niet aan al onze bezittingen, 

aan ons geld? Deze jonge-

man was  

 

De rijke jongeling kwam tot Jezus en zei: Goede Meester, wat doende zal ik het  

eeuwige leven beërven?’ De Heere Jezus zegt tot hem, ‘wat noemt gij Mij goed?  

Niemand is goed dan Eén, namelijk God.’ 

VROUWENBOND

A.C. van Ark-van de Steeg, Elspeet

Dauwdruppeltjes
De rijke jongeling 

LUKAS18:18-30
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betrokken op het eeuwige leven. Zijn wij dat ook of 

leven we ons godsdienstige leven rustig voort? 

Proberen wij hoever we nog mee kunnen in de 

zonde, of staan we ernaar zover als mogelijk is bij 

de zonde weg te blijven?

Wat waren de discipelen verbaasd, over de 

woorden die de Heere hier spreekt als Hij zegt, het 

is lichter dat een kemel gaat door het oog van een 

naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk der 

hemelen ingaat. Wat zijn de discipelen dan 

verslagen in het hart, en zeggen: Wie kan dan zalig 

worden? Dan wordt het van ‘s mensen kant 

onmogelijk.

Maar dan gaat de Heere Jezus zeggen: Dat wat bij 

de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Want 

bij God zijn alle dingen mogelijk. Zo is het dan in 

onze onmogelijkheid, mogelijk bij God om zalig te 

worden en te leven tot het doel waartoe we 

geschapen zijn. Dat dit ons zou aansporen om de 

Heere te zoeken, nu het nog kan. Want wij vliegen 

daarheen en de tijd is voorts kort. Roept Hem nog 

aan, terwijl Hij nabij is, opdat we Hem tot ons deel 

mogen krijgen, voor tijd en eeuwigheid beide.

AGENDA

6 oktober

Lunteren, 14e Bondsdag

Thema: Gods voorzienigheid

Spreker: 's morgens Ds. P.J.T. van den Herik

Onderwerp: Jozef, de behouder ten leven

Spreker: 's middags Ds. K. Klopstra

Onderwerp: Christus, de Behouder ten leven

17 november

Elspeet: Regiomorgen Noord-Veluwe

1 december 

Leerbroek: Regioavond Zuid-Oost

Spreker: ds. N. den Ouden

Onderwerp: 'Zingt de Heere een nieuw lied' 

EEN VRIENDELIJK VERZOEK

Kopij voor dit blad en/of website en bestellingen 

Bijbelstudieboekjes: 

a.rijken-ubak@solcon.nl 

Algemene berichten en vragen: 

pjoppedewaard@solcon.nl (secretaresse)

Wijzigingen in het bestuur: 

arinacoster@gmail.com 
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VACATURE

ADVERTENTIES

• Alleen begrafenissen

• Opbaarmogelijkheden in een door u 
  gewenst rouwcentrum of thuis met koeling

• Dag en nacht bereikbaar

010 - 460 05 09
info@tdenh.nl
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

begrafenisverzorging

Den Hollander

Vertrouwd verzorgd

BBeeggrraaffeenniissvveerrzzoorrggiinngg  VVooss  BB..VV..

Wij verzorgen begrafenissen (geen crematies)
in alle plaatsen op de Veluwe en omliggende gebieden.

DDEE  ARCHITECT DDIIEE  LLUUIISSTTEERRTT..
We ontwerpen plannen, oplossingen en nieuwe 

perspectieven voor uw opgave. Om deze te laten 

voldoen aan de wensen van u, als opdrachtgever, 

moeten uw wensen onze gedachten worden. 

Dat doen we door te luisteren. Luisteren naar uw 

wens, luisteren naar uw bedrijfsproces, luisteren 

naar u als opdrachtgever.

STAPHORST ■ HULSARCHITECTEN.NL

H. de Koning & Zn. B.V.
Albert Einsteinstraat 18
3261 LP Oud-Beijerland
T: 0186 612899
E: info@hdekoning.nl
www.hdekoning.nl

WIJ ZOEKEN COLLEGA'S!
Calculator / werkvoorbereider
Meewerkend voorman
Grondwerker
Machinist graafmachine
Tractorchauffeur

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

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

Wonen, agrarisch en
bedrijfs onroerend goed

zicht op de kerk28



 
 

MEDEDELING INCASSO ABONNEMENTSGELD ZICHT OP DE KERK

Hierbij informeren wij u over de incasso van het 

abonnementsgeld voor Zicht op de kerk voor 

de abonnementsperiode van 1 augustus 2022 

tot en met 31 juli 2023. Deze incasso zal  

D.V. plaatsvinden in week 36.

U herkent de afschrijving van het  

abonnementsgeld aan het incassant ID 

NL16ZZZ321041990000.

Uw persoonlijke machtigingskenmerk vindt u 

terug op uw bankafschrift, dit bestaat uit een 

combinatie van de letters SR en uw debiteu-

rennummer. Wanneer u het niet eens bent met 

de afschrijving dan is het altijd mogelijk om 

binnen 8 weken, zonder opgaaf van reden,  

de afschrijving terug te laten boeken en de 

machtiging in te trekken; neem hiervoor  

contact met uw bank op.

ONTMOETINGSDAG BOVEN-HARDINXVELD

Al een aantal jaren is in Boven-Hardinxveld 

een jaarlijkse ontmoetingsdag georganiseerd. 

Ds. P. de Vries was daarvan de initiatiefnemer. 

Het initiatief werd ondersteund door ds. P. den 

Ouden en ev. H. Bor. Samen hielden zij toe-

spraken. Aan het einde was er dan de gelegen-

heid vragen te stellen, terwijl in de pauze, van 

tevoren en na afloop er de gelegenheid was 

tot ontmoeting. 

In verband met de coronacrisis is een drietal 

jaren de ontmoetingsdag niet meer gehouden.  

Van diverse kanten blijkt dat men deze dag mist 

en ernaar uitziet dat hij opnieuw wordt gehou-

den. De bedoeling is dat dit D.V. 7 september, 

de eerste woensdag in september, gebeurt. 

Ds. J.L. Schreuders, de huidige predikant van 

Boven-Hardinxveld, zal deze dag gastheer zijn. 

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur: opening ds. J.L. Schreuders

10.15 uur: ds. P de Vries

11.00 uur: ds. P. den Ouden

Pauze

13.45 uur ev. H. Bor

14.45 uur Pauze

15.00 uur beantwoording vragen

15.30 uur sluiting 

Er zal ook een boekentafel zijn. Zowel tijdens 

de morgen- als middagbijeenkomst wordt 

een collecte gehouden voor de onkosten. Wat 

overblijft gaat naar stichting ‘Godsvrucht en 

wetenschap’. Flyers van deze stichting zullen 

op de boekentafel liggen. 

UIT DE KERK EN DE GEMEENTEN
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‘Sst… niet hard praten in 
de kerk.’ Dat heeft je vader 
of moeder vast weleens 
gezegd tegen je. Je bent in 
het huis van God. Weet je 
Wie daar ook is? God Zelf. 
Dat staat in de Bijbel. Waar 
twee of drie mensen in 
Zijn Naam bij elkaar zijn, 
daar is Hij Zelf. Daar word 
je toch stil van?

Het is sabbatdag. De Heere Jezus 

preekt in de synagoge in Kapér-

naüm. Stil en eerbiedig luisteren de 

mensen. Jezus spreekt zo anders 

dan de Schriftgeleerden. Het gaat 

niet alleen óver God, Hij spreekt 

alsof Hij Zelf God is. 

Opeens is het niet zo stil meer. Een 

harde stem klinkt: ‘Hou op! Wat 

hebben wij met U te maken, Jezus 

van Nazareth? Bent U gekomen om 

ons te verderven? Ik weet Wie U 

bent: de Heilige van God!’

De eerbiedige stilte wordt een 

angstige stilte. Iedereen kijkt naar 

de roepende man. Het is een beze-

tene. Een onreine, duivelse geest 

woont in hem. 

De Heere Jezus kijkt streng naar 

de man en zegt: ‘Zwijg! Ga uit hem 

weg!’ Meteen valt de man op de 

grond. Het lijkt wel of de duivel 

hem wil doden. Maar dat gebeurt 

niet. Jezus is sterker. Het woord van 

Hem is zo machtig, de duivel moet 

vluchten. 

Verbaasd praten de mensen met 

elkaar. Hoe kan dit? Wie is deze 

machtige Profeet? Eén woord was 

genoeg om een duivel weg te jagen. 

Het duurt niet lang of heel Galilea 

weet ervan. 

Zo machtig is God! Machtiger dan 

de duivel. De duivel wil niet dat je 

luistert naar de preek of eerbiedig 

bent tijdens het bidden. Maar God 

is er ook! Denk daar maar aan als 

je zondag in de kerk bent. Nee, 

we kunnen Hem niet zien, maar 

Hij is er wel. Dat belooft Hij in Zijn 

Woord. Dan word je vanzelf eer-

biedig stil. Als deze almachtige God 

de duivel uit je hart wegjaagt, wil je 

steeds meer van Hem horen. 

Dan ben je stil vanwege het grote 

wonder dat je een kind van deze 

God mag zijn, maar raak je er ook 

niet over uitgepraat. Iedereen moet 

weten wie deze Heere is en welke 

wonderen Hij doet.

Ook vandaag!

Puzzel 19
Om te kunnen lezen wat er in de puzzel staat, moet je
de cijfers omzetten naar letters. Elk cijfer staat voor
een bepaalde letter van het alfabet. We hebben alvast
bij 3 letters het cijfer gegeven, om je op weg te 
helpen. Als je alle cijfers goed omzet naar letters kun 
je de oplossing van de puzzel lezen! Succes!

Kinderen

Insturen!
Stuur de oplossing weer in op 

www.hhjo.nl/puzzel

Ontcijfer de tekst van de puzzel!

Puzzel  mee!

Lees in je Bijbel:

Lukas 4: 31-37

stilstilJe bent
er van...

Juf Erna

8

6 5
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Alle doelgroepen

Israël, bron van hoop!
Bij de landelijke actie van de HHJO 

vragen we aandacht voor Israël. 

De beste manier om dat te doen, 

is door de God van Israël te laten 

spreken. In de Bijbel lezen we de 

beloften van God voor dit afgezon-

derde volk. Veel zijn er al vervuld, 

andere nog niet. Het valt op dat, 

hoe erg dit volk ook wordt vervolgd, 

God hun Zijn beloofde bescherming 

biedt. En niet minder waar, hoe 

zwaar dit volk ook zondigt tegen 

God, God denkt aan Zijn verbond. 

Daarom is het thema: Israël, bron 

van hoop! 

We kunnen hier voor onszelf veel 

van leren. De God van Israël is de 

Levende God, aan Wie ook wij ver-

antwoording moeten afleggen en 

Die ons ook nu Zijn hand toesteekt. 

Door de komst van de Messias is er 

ook voor ons toenadering mogelijk 

tot de God van Abraham, Izak en Ja-

kob. Door wedergeboorte en geloof 

mogen wij delen in de erfenis. Veel 

Joden vandaag ontkennen dat Jezus 

de beloofde Messias is. Dat geeft 

ons als christenen de roeping 

om van Hem te getuigen en 

voor Zijn volk te 

bidden.

Ook hebben 

de Messias-

belijdende

Joden in

Israël ons 

gebed en onze 

steun nodig.

Het werk van het team Netivah 

Center is hierop gericht. In het 

bijzonder dan de steun voor jonge 

militairen die Jezus belijden als 

Messias en dienst doen in het leger. 

Bij de landelijke actie brengen we 

daarom ook geld samen om hen 

te steunen. Van harte aanbevolen. 

Maak er iets moois van!

In 2022/2023 zal de landelijke actie samen met de commissie 
Israël van onze kerk en de Stichting Steun Messiasbelijdende 
Joden georganiseerd worden. Het belangrijkste doel is om jou 
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'.

NIEUW DOELlandelijke actie

Netivah Centre
De actie richt zich concreet 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 dus 

erg belangrijk. Daarom organiseert Netivah 

Center (Centrum Wegwijzer) conferenties 

voor jongeren. Ook organiseert Netivah 

Center conferenties om ouderlingen en 

jeugdwerkers toe te rusten. Het geld dat 

opgehaald wordt met de landelijke actie 

zal door Netivah Center gebruikt worden 

om verschillende toerustingsactiviteiten te 

organiseren.

Ds. F. van Binsbergen
Commissie Israël
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Center is hierop gericht. In het 

bijzonder dan de steun voor jonge 

militairen die Jezus belijden als 

Messias en dienst doen in het leger. 

Bij de landelijke actie brengen we 

daarom ook geld samen om hen 

te steunen. Van harte aanbevolen. 

Maak er iets moois van!

In 2022/2023 zal de landelijke actie samen met de commissie 
Israël van onze kerk en de Stichting Steun Messiasbelijdende 
Joden georganiseerd worden. Het belangrijkste doel is om jou 
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'.

NIEUW DOELlandelijke actie

Netivah Centre
De actie richt zich concreet 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 dus 

erg belangrijk. Daarom organiseert Netivah 

Center (Centrum Wegwijzer) conferenties 

voor jongeren. Ook organiseert Netivah 

Center conferenties om ouderlingen en 

jeugdwerkers toe te rusten. Het geld dat 

opgehaald wordt met de landelijke actie 

zal door Netivah Center gebruikt worden 

om verschillende toerustingsactiviteiten te 

organiseren.

Ds. F. van Binsbergen
Commissie Israël
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 Middelkoop Culemborg B.V.  
Tel.: 0345 - 51 20 20  |  www.middelkoopculemborg.nl 

Keukens  |  Badkamers  |  Vloeren  |  Kasten 

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

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 

ADVERTENTIES
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VACATURES

KOM WERKEN BIJ DB KEUKENGROEP
Zoals ieder onderdeel voor de klant moet 

kloppen, zo moet het ook zijn voor onze 

medewerkers. Daarom is bij ons alles 

professioneel geregeld en bieden wij je 

uitstekende ondersteuning. Er is volop ruimte 

voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid, 

want systemen en structuren moeten je 

helpen, niet belemmeren.

#GOEDGEREGELD

MEER WETEN?
Kijk voor meer informatie op

werkenbijdbkeukengroep.nl

GOES

RIJSSEN

NUNSPEET
HAARLEM

KESTEREN

SINT-ANNALAND

UTRECHT

BERKEL EN RODENRIJS

dbkeukengroep.nl

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

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
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ADVERTENTIE
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