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W 
ij leven in mei 2014. Het is tien jaar na de 
droevige datum 1 mei 2004, waarop er een 
scheur kwam; waarop wij niet meekonden 
de nieuwe kerk in. Maar de tekst uit Ezra’s 

gebed moet ons gelijk de goede blikrichting geven: naar 
binnen! …wij… Wanneer Ezra hoort van de zonden van het 
teruggekeerde volk, sluit hij zichzelf niet buiten, maar bin-
nen. Ezra, de wetsgetrouwe wetgeleerde, die teruggekeerd is 
naar Juda om het volk in de wet te onderwijzen, heeft geen 
hoogmoedige gedachten. Hij kan niet boven het volk uitko-
men dat toch weer in de zonde is gevallen door zich met de 
heidenvolken te vermengen in huwelijken tussen Joden en 
heidenen. 

De tere vreze des HEEREN gaat samen met een ernstig vre-
zen van de zonden; van het afwijken van de goede geboden 
van de Heere. En dat is niet alleen een vrezen van de zonden 
bij mijzelf, maar ook bij de ander. Wanneer een broeder of 
zuster in zonde valt, komt daar geen hoogmoed, maar oot-
moed. Ezra was geen menghuwelijk aangegaan en toch zegt 
hij: Zie, wij zijn voor Uw aangezicht in onze schuld;

Tien jaar na 1 mei 2004 past diepe ootmoed en dezelfde 
schuldbelijdenis. Wat hebben wij als kerk en gemeenten er-
van terechtgebracht? En ieder die dit leest, moet zich afvra-
gen: is het tot waarachtig geloof en bekering gekomen? Is het 
in de kerk en gemeenten als geheel tot waarachtig geloof en 
bekering gekomen? Of is het altijd nog kerkelijk, maar met 
het hart in de wereld en in eigen beheer? Daar ligt het begin 
van uiterlijke afval. Het zit ons in het bloed om naar een an-
der te wijzen. En op deze manier houden wij onszelf buiten 
schot. Want wat een ander doet, daar ben ik niet verantwoor-
delijk voor.

Ezra leert ons anders: …wij… Henry wijst bij dit hoofdstuk 
erop dat het o.a. vleselijke wijsheid is geweest om met heide-

nen te trouwen en zo de verhoudingen goed te houden met de 
omringende heidenvolken. Waarschuwend is het dat …vor-
sten en overheden… het volk zijn voorgegaan in deze zonde. 
Blijkbaar vallen ambtsdragers hier niet buiten: het niet vol-
komen vertrouwen op de Heere, is openstaan voor de zonde!

We mogen niet ontkennen dat de Heere is doorgegaan met 
Zijn Woord te openbaren in ons kerkelijk leven. We mogen 
niet ontkennen dat Hij ook doorgaat onder de opgroeiende 
generaties. Ook Ezra kon de zegen van de Heere niet ontken-
nen. Maar het is zegen ondanks…! Toen bij de teruggekeerde 
ballingen en nu bij ons. Juist vanwege de toch voortgaande 
zegen van de Heere is de zonde en het vasthouden aan de 
zonde zo erg. 

Lezers, is het niet een goed moment om nu, na tien jaar 
HHK, rondom de boetedag van 11 mei, persoonlijk in te ke-
ren tot uzelf? Om als gemeente in te keren tot onszelf? Om 
als kerkgenootschap in te keren tot onszelf? Maar tegelijk ons 
naar de Heere te keren om Zijn Heilige Geest, Die alleen 
werkelijk ontdekkend licht kan en wil schenken: zo is inkeer 
werkelijk geestelijk vruchtbaar. Want welk mens kan al zijn 
dwalingen doorgronden? Dan blijft in onze verhouding tot de 
Heere maar één ding over: Zie, wij zijn voor Uw aangezicht in 
onze schuld.

En zo leren wij steeds weer opnieuw de noodzakelijkheid van 
Christus’ toegerekende genoegdoening, rechtvaardigheid en 
heiligheid (H.C.vr. en antw.60!). Want Ezra bidt op het mo-
ment van het avondoffer, het moment dat Christus eeuwen 
later aan het kruis voor Zijn Kerk de volle prijs betaalde. Dan 
blijft ootmoed en nederigheid over: wie ben ik, wie zijn wij 
dat u mij en ons niet voor eeuwig hebt afgesneden? Want in 
die positie wil God nog genade schenken, waar wij menen het 
niet meer te kunnen krijgen; genade om een vernieuwd begin 
te maken; genade om te leven, zoals God het heeft bedoeld.

‘Zie, wij zijn voor Uw aangezicht in onze schuld’

Ezra 9:15c

Na tien jaar blijven
ootmoed en 

nederigheid over
Spijk, ds. M.W. Muilwijk

Zicht op het Woord
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Diakenen 
hebben hulp van

gemeente nodig

Zicht op diaconaat

Verschillende diakenen werden aan het begin van dit jaar voor het eerst 
of opnieuw in het ambt bevestigd. Zoals de naam van dit ambt al aan-
geeft, kan de taak van een diaken samengevat worden met het woord 
‘dienen’. In afhankelijkheid van de grote ambtsdrager Jezus Christus, 
Die kwam om te dienen, mag en kan er gediend worden.

Tekst: ds. J. Joppe
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N
u heeft een diaken bij dit dienen 
niet alleen de andere ambtsbroeders 
van de diaconie nodig, maar vooral 
ook de hele gemeente. Diakenen zijn 

niet in de eerste plaats geroepen om zelf alle hulp 
te geven, maar om die hulp van de gemeente te 
vragen. Een diaken haalt niet alleen geld, maar 
ook tijd van de gemeente op, tijd om hulp in de 
gemeente te kunnen bieden.

Dat betreft allereerst de hulp in financiële zin.Tij-
dens de diensten op zondag wordt er gecollecteerd 
voor de diaconie. Die collecte mag niet ontbreken. 
Op grond van Gods Woord zegt de Heidelbergse 
Catechismus in Zondag 38 over het vierde gebod 
dat we op de rustdag samen komen om … ‘de ar-
men christelijke handreiking te doen’. De diakenen 
zamelen deze gaven van de gemeente in om ze op 
een verantwoorde wijze te kunnen uitdelen aan de 
armen dichtbij of wat verder weg.

In de tweede plaats heeft een diaconie ook daad-
werkelijke hulp van gemeenteleden nodig. Het 
lukt een diaconie nooit om zelf alle nood in de 
gemeente te lenigen. Daarbij moeten gemeentele-
den worden ingeschakeld. Eigenlijk behoort iede-
re christen een diaken of diacones te zijn. 

Bij deze hulp denk ik concreet aan het bezoeken 
van ouderen, weduwen en weduwnaren, gehandi-
capten en mensen die langdurig ziek zijn. Naast de 
bezoekjes die gemeenteleden spontaan en op eigen 
initiatief bij deze mensen brengen, is er in veel 
gemeenten een groep vrouwen die er voor zorgt dat 
er structureel naar hen wordt omgezien. Jaarlijks 
wordt afgesproken wie er welke gemeenteleden, 
een of meerdere malen per jaar, gaat bezoeken. De 
diaconie is hierbij betrokken en kan ook nieuwe 
bezoekadressen aanleveren. Bij gemeenteleden die 
het psychisch moeilijk hebben, kan een rooster 
worden opgesteld met mensen die er regelmatig 
even op bezoek gaan of iets met het betreffende 
gemeentelid gaan ondernemen.

Een andere vorm van hulp is de zogenaamde 
thuishulp in afwachting van of naast professionele 
hulp. Hierbij kan gedacht worden aan hulp in de 
huishouding vanwege een handicap, lichamelijke 
zwakheden na een operatie of andere zorgen. In 
sommige gemeenten gebeurt dit samen met de 
Nederlandse Patiënten Vereniging.

Als derde kan de diaconie niet zonder de hulp van 
de gemeente als het gaat om het signaleren van de 
nood. Het is belangrijk voor een diaconie te weten 
als er iemand zijn baan kwijt raakt. Maar hoe ko-
men de diakenen dat te weten? Bij werklozen is er 
vaak een gevoel van schaamte. Het is dan goed dat 
andere gemeenteleden deze zorg aan de diaconie 
bekend maken. Niet dat de diaconie daarna een 
baan of een zak met geld kan aanbieden, maar een 
luisterend oor is in zulke situaties al heel belang-
rijk. Daarnaast mag een diaken ‘met troostelijke 
redenen uit het Woord van God’ hulp bewijzen. 

Vaak gaan we er vanuit dat een diaken wel op de 
hoogte is van bepaalde noden in de gemeente, 
maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Geef de 
nood van anderen daarom door aan de diakenen. 
Beter meerdere keren gemeld, dan helemaal niet.

Als vierde en laatste punt wil ik de hulp van de 
gemeente noemen als het gaat om het allerbe-
langrijkste en dat is het gebed. Een diaconie heeft 
voor de omvangrijke taak bovenal het gebed van de 
gemeente nodig. Het gebed of de Heere de hulp 
vanuit de diaconie en de gemeente, aan degenen 
die grote nood en zorg kennen, wil zegenen.

De hulp van de gemeente is voor diakenen onmis-
baar. Zij mogen de gemeente toerusten en door 
voorlichting, voorbeeld en leiding het gemeente-
lijk dienstbetoon stimuleren. Heel de gemeente 
in al haar geledingen heeft een diaconale roeping. 
De diaconale opdracht komt van Christus en gaat 
via de diakenen naar de gemeenteleden en via 
hen naar de naasten.

Het is belangrijk voor een diaconie te weten 
als er iemand zijn baan kwijt raakt.
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Symbool van vrede

Voor 2013/2014 heeft Stichting Shaare Zedek in overleg 
met het ziekenhuis gekozen voor een nieuw project 
voor het nieuwe kinderziekenhuis en wel 5 isolatieka-
mers die een investering vragen van ruim € 400.000,- 

In deze isolatiekamers worden kinderen behandeld die meestal toevertrouwd zijn aan de zorg 
van de oncologieafdeling. Het zijn met name de oncologische behandelingen die de werking 
van het immuunsysteem negatief beïnvloeden en de kinderen gevoelig maken voor virussen 
en bacteriën. Door de opname in een isolatiekamer worden zij beschermd voor deze bedrei-
ging. Mogen wij u vragen om een gift voor dit project? 

Uw gift voor bovengenoemd doel is van harte welkom op: bankrekening-
nummer: NL74ABNA0436427060 t.n.v. Stichting Shaare Zedek te Houten 
onder vermelding van bijdrage isolatiekamer.

Voor voorlichting en presentatie:
Stichting Shaare Zedek

Hardinxveld Giessendam

Tel. (0184) 612632 / (06) 51236636

E-mail: info@shaarezedek.nl

www.shaarezedek.nl

de dag des HEEREN?
Hoe lief is u

G E D E N K  D E N  S A B B AT D A G ,  D AT  G I J  D I E N  H E I L I G T .

Allerlei wetgeving in ons land heeft er mede toe bijgedragen dat de zondag meer en 

meer als een gewone dag wordt gezien. Nog afgezien van het feit dat deze dag met 

sport en spel door miljoenen in ons land wordt doorgebracht. Heeft u dat nog iets te 

zeggen? Of zijn wij het zo gewoon gaan vinden dat we onze schouders er maar over 

ophalen en daarmee zeggen: ‘Er is toch niets meer aan te doen...?’ 

Het is onze dure plicht om de dag des HEEREN waar te nemen zoals de HEERE het Zelf 

ingesteld heeft in Zijn Woord.

DOELSTELLING:
Doel van de vereniging is met ernst te streven naar de bevordering van de zondagsrust en zondagsheiliging, zoals 
dat in Gods woord geboden wordt. Word vandaag nog lid en geef zo blijk dat u de doelstelling van de vereniging 
onderschrijft en de zondagsrust en zondagsheiliging u alles waard is. Al vanaf 1 euro per jaar bent u lid van onze 
vereniging! U kunt zich opgeven via info@verenigingzondagsrust.nl of door te bellen naar (0317) 61 43 98. 
Ons kantoor is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.

Fred. v.d. Paltshof 15   •   3911 LA Rhenen   •   T  (0317) 61 43 98   •   F  (0317) 61 60 44   •   E  info@verenigingzondagsrust.nl   •   NL98 INGB 0000 8786 28Fred. v.d. Paltshof 15   •   3911 LA Rhenen   •   
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U kunt bij ons 
deurstickers bestellen tegen lectuurverspreiding op zondag. 

Ook sturen wij u graag ons jaarverslag toe.
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H
et is 26 weken geleden, een half jaar dus, dat 
de tyfoon Hayian een breed spoor van ver-
nieling trok over de Filipijnen. Intussen is de 
wederopbouw begonnen. De Filippino’s geven 

er blijk van veerkracht te hebben. Meteen na de storm 
wilde nog niet doordringen wat er was gebeurd. Rouw was 
er over de vele dodelijke slachtoffers en angst over het lot 
van vermiste familieleden. Tijdens die eerste dagen liepen 
de mensen verdwaasd rond in hun eigen omgeving, die ze 
niet eens meer herkenden. Maar al snel begon het ruimen, 
afbreken van bouwvallen en het opbouwen van nieuwe 
onderkomens. Het hout dat daarvoor nodig was, werd over-
al vandaan gesleept.

Voor de eerste noodhulp werd door de generale diaconale 
commissie 25.000 euro overgemaakt naar Woord en Daad. 
Via lokale partnerorganisaties kon van dat geld vrij snel 
hulp worden geboden. Er werden noodhulppakketten (met 
voedsel, dekens en hygiëneartikelen) verstrekt aan ca. 
1.500 families. Ook werden cursussen aangeboden voor de 
verwerking van de zware trauma’s, die velen hebben 
opgelopen. Teamleden van de lokale partnerorgani-
saties werden getraind om als hulpverlener ingezet 
te kunnen worden. Schoolkinderen ontvingen pak-
ketten met schoolmateriaal, omdat alles verloren is 
gegaan.

Op de oproep van de generale diaconale commissie 
om voor de nood op de Filipijnen te collecteren is 
een mooie response gekomen. Ruim 322.000 euro 
kwam er binnen. Daarnaast is er door een aantal 
gemeenten ook rechtstreeks geld overgemaakt naar 
Woord en Daad, of een andere organisatie. Zo’n 
grote opbrengst getuigt van meeleven. De GDC wil 
iedereen, die daaraan heeft bijgedragen, bedanken 
voor deze betrokkenheid.
Medewerkers van de vijf partnerorganisaties Dor-
cas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA, die als 
noodhulpcluster samenwerken, zijn kort na het natuurge-

weld het rampgebied ingetrokken. Aan de hand van een 
grondig onderzoek werd bepaald waar en op welke manier 
het beste hulp geboden kan worden. Daarbij zijn de lokale 
overheid en bevolking nauw betrokken. De aandacht is 
vooral gericht op Oost-Samar en er wordt ingezet op drie 
vormen van hulp: het helpen bouwen en repareren van 
woningen, het opzetten van nieuwe middelen van bestaan 
en onderwijs. Woord en Daad zal zich onder andere inzet-
ten door het ondersteunen van 573 families in de herbouw 
of herstel van hun woning.

De generale diaconale commissie zal een deel van het door 
de gemeenten bijeengebrachte geld aan het huizenbouw-
project besteden. Daarnaast zal ook geld worden besteed 
aan onderwijs en het herstel van inkomen. Deze program-
ma’s worden momenteel ontwikkeld.

Wilt u bidden om zegen over dit werk op de Filipijnen? 
Bidden voor degenen die getroffen zijn door de ramp en 
voor hen die hulp verlenen?

Roque voor zijn nieuwe woning. 
Hij verloor zijn vrouw en een dochter tijdens de tyfoon.

Noodhulp Filipijnen II
Verantwoord besteden van middelen

Een landelijke diaconale collecte organiseren voor noodhulp is vrij 
eenvoudig. Het weloverwogen inzetten van de ingezamelde gelden bij 
hulpprojecten is veel moeilijker. Gelukkig zijn er partnerorganisaties 
met veel expertise.

Tekst: Albert van Bragt
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De Psalmen: de Bijbel in 
het klein/de christologie 
van de Psalmen
De Psalmen zijn meer dan eens de 
Bijbel in het klein genoemd. Alle 
belangrijke Bijbelse en oudtestamen-
tische thema’s vinden wij terug in de 
Psalmen. Dan moeten we denken aan 
de schepping, de uittocht uit Egypte, 
de Messiasverwachting, de verkiezing 
van Sion en het ver lan  gen naar Sion, 
Gods verbond met Abraham en niet te 
vergeten het onderscheid tussen recht -
vaardigen en goddelozen. Niet toevallig 
is dat het boek Psalmen opent met een 
Psalm waar in dat laatste thema centraal 
staat. De tweede Psalm is een zoge-
naamde koningspsalm. Koningspsalmen 
hebben heel in het bijzonder een messi-
aans karakter en dat geldt zeker ook van 
Psalm 2. 

Juist vanwege het messiaanse karakter 
is het boek van de Psalmen samen met 
Jesaja het meest geciteerde oudtesta-
mentische Bijbelboek in het Nieuwe 
Testament. De christelijke Kerk heeft 
vanouds zeven Psalmen als messiaans 
aangewezen. Echter, in het Nieuwe 
Testament zelf wordt elke Psalm 
messiaans geïnterpreteerd. Dat geldt 
niet alleen Psalm 2 of Psalm 110 (het 
meest geciteerde oudtestamentische 
Schriftgedeelte in het Nieuwe Testa-
ment) maar ook voor Psal men die de 
Vroege Kerk niet als messiaans heeft 
getypeerd. Te denken valt aan Psalm 

Tekst: ds. P. de Vries

Zicht op opleiding en vorming

Een module

Bijbelse theologie 
over de Psalmen 2

42; een Psalm waarop de Heere Je-
zus Zelf zinspeelde toen Hij in de hof 
van Gethsemané klaagde dat zijn ziel 
geheel bedroefd was tot de dood toe. 
Ik noem ook Psalm 69:10a waar de 
woorden in het kader van de tempelrei-
niging op Christus worden toegepast. 
‘En Zijn discipelen werden indachtig 
dat er geschreven is: De ijver van Uw 
huis heeft mij verslonden’ (Joh. 2:17). 
Wanneer we in Johan nes 15:25 lezen 
‘Zij hebben Mij zonder oorzaak gehaat’ 
wordt gezinspeeld op Psalm 69:10b ‘en 
de smaadheden dergenen, die U sma-
den, zijn op mij gevallen.’

De Vroege Kerk gebruikte hier het 
begrip ‘prosopopoeia’. In de persoon 
die spreekt, is een andere persoon aan 
het woord. Het gaat er bij de Psalmen 
om dat in de persoon van de psal mist 
Christus aan het woord is. Wie de 
Psalmen zo leest, ziet niet alleen de 
konings psalmen als messiaans, maar 
kan plaat sen waarom juist ook de 
Psalmen waarin over het lijden en de 
vervolging van David/de psalmist wordt 
gesproken een messiaanse betekenis 
hebben. De gang van David is een 
vooraf  schaduwing van de gang van Zijn 
grote Zoon en de gang van Davids grote 
Zoon is weer de gang van al de Zijnen, 
namelijk door lijden tot heerlijkheid. 
Hier achter ligt het Bijbelse begrip dat 
er een diepe eenheid is tussen God en 
Zijn volk dan wel Christus en Zijn ge-
meente. In Zijn gemeente is Christus 

Zelf aanwezig. Dat geldt niet alleen 
voor de nieuwtestamentische gemeente 
maar ook voor de oudtestamentische 
gemeente. Hier is het begrip typolo-
gie van belang. Als in het spoor van 
het Nieuwe Testament de christelijke 
Kerk het Oude Testament typologisch 
leest, gaat het om meer dan dat men 
heenwijzingen van Christus ziet in 
oudtestamentische personen, gebeur-
tenissen en instellingen. In de tweede 
eeuw schreef Melito, bisschop van 
Sardis in zijn paaspreek dat de Heere 
Jezus Christus in Abel is vermoord, in 
Izak gebonden, in Jakob verbannen, in 
Jozef ver kocht, in Mozes buiten gelegd, 
in het lam geslacht, in David vervolgd 
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en in de profeten ver guisd. Christus was wer-
kelijk door Zijn Geest in de oudtestamentische 
gelovigen aanwezig. Dat verklaart ook dat het bij 
meerdere Psalmen niet zo eenvoudig is om uit te 
maken of zij nu profetisch of typologisch moeten 
worden ge lezen. Ik wijs op Psalm 72.

Als wij met de Vroege Kerk en met mannen als 
Luther, Kolhbrugge en Bonhoeffer alle Psal men 
vanuit Christus lezen, gaan wij in het spoor van het 
Nieuwe Testament. Ook in de wijze waarop het 
Nieuwe Testament met het Oude Testament om-
gaat, behoort de Bijbel voor ons normatief te zijn.

Jeruzalem in de Psalmen
In de Psalmen heeft Jeruzalem met het heiligdom 
van God een grote plaats. De psalmisten verlang-
den naar Jeruzalem. Niet alleen omdat daar de 
vorst uit het huis van David zetelde, maar vooral 
omdat daar de ark van het verbond en later de 
tempel was. Ook hier is het begrip typologie weer 

‘De gang van David is een vooraf 
schaduwing van de gang van Zijn 
grote Zoon en de gang van Davids 
grote Zoon is weer de gang van al 
de Zijnen, namelijk door lijden tot 
heerlijkheid.’ 

van belang. De Heere Jezus heeft gezegd dat Hij 
meer is dan de tempel. Zoals de oudtestamenti-
sche vromen verlangden naar het heiligdom, zo 
verlangen de gelovigen van de nieuwe bedeling 
naar gemeenschap met God door Christus. 
Het verlangen naar het heiligdom mag onder de 
nieuwe bedeling ook betrokken worden op het 
verlangen naar de samenkomsten van de gemeen-
te waar de Heere Jezus Christus door Zijn Geest 
op een bijzondere wijze aanwezig is. Bovenal 
mogen we het verlangen naar het heiligdom be-
trekken op het uitzien naar de nederdaling van 
het nieuwe Jeruzalem uit de hemel. Een stad die 
geen tempel nodig heeft, omdat God en het Lam 
Zelf haar tempel zijn.

De literaire schoonheid van de 
Psalmen
Wij lezen en onderzoeken de Bijbel allereerst 
vanwege haar inhoud. De Bijbel is echter ook 
een boek van literaire schoonheid. Dat geldt ze-
ker de dichterlijke gedeelten van de Bijbel. Niet 
altijd onderstreept de literaire schoonheid heel 
uitdrukkelijk de inhoud al is zij er nooit van los 
te maken. Meer dan eens is dat verband er heel 
uitdrukkelijk. Zo noem ik dat in het Hebreeuws 
elk van de eerste vier Psalmen 144 (12 maal 12) 
letter grepen heeft. Dat is uiteraard niet toevallig. 
Psalm 104, de Psalm over de schepping, is opge-
bouwd in zeven strofen. Hebreeuwse dichtverzen 
tellen veelal twee en soms drie versdelen die elk 
op elkaar zijn be trokken. Heeft een dichtvers drie 
versdelen en staat het ook nog eens in het midden 
van een Psalm, dan wordt zo op literaire wijze het 
belang van de inhoud onderstreept. Dat geldt bij-
voorbeeld voor Psalm 84:7.
Bij de bestudering van de Bijbel in het algemeen 
en van de Psalmen in het bijzonder geldt dat wij 
de leiding van Gods Geest nodig hebben. De 
psalmisten gaan ons daarin zelf voor met hun 
beden ‘Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die 
mij leiden’ (Ps.43:3a ) en ‘Ontdek mijn ogen, 
dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet’ 
(Ps.119:18). Om de Schrift uit te leggen is niet 
alleen kennis nodig van de taal, de grammatica en 
de historische achtergronden, maar ook geestelij-
ke ervaring. Onze geestelijke ervaring moet over-
eenstemmen met die van de psalmist willen wij 
zijn nood en zijn vreugde echt verstaan. Luther 
zei dat alleen de ervaring/bevinding ons tot een 
echte theoloog maakt. Dat geldt voor elke chris-
ten. Dat geldt dubbel voor hen die geroepen zijn 
om het Woord te bedienen.
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Zicht op kerkelijk bureau

Tekst: Henri Pool

‘Met 
al de 

heiligen’
Op de laatste zaterdag van januari vindt elk jaar de organistendag  
van de Hersteld Hervormde Kerk plaats. Dit jaar waren op 25 januari 
dr. P.C. Hoek als docent praktische theologie aan het Hersteld Hervormd 
Seminarie en Jos van der Kooij als organist van de Amsterdamse Wes-
terkerk te gast. Voor een gezelschap van 120 organisten, ouderlingen, 
kerkvoogden en predikanten gingen zij in op achterliggende gedachten 
bij de liturgie.
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van de lofzang. Het is bedoeld om de 
samenzang te faciliteren. Ik ben er niet 
om te laten horen dat ik in het verleden 
de Haarlemse improvisiatieprijs gewon-
nen heb.’ Bovendien zou een organist 
niet teveel moeten improviseren: ‘Speel 
literatuur, gebruik een boek. Als je 
improviseert, improviseer dan bewust, 
zodat het geen cliché wordt.’

Dat vergt voorbereiding. Ook daar is 
Van der Kooy helder over. ‘De klad 
komt erin als je dingen doet die je toch 
al wel kunt.’ Zijn advies: ‘Spreek de 
liturgie door met de predikant. Ik speel 
daar beter van. Zing daarna zelf – zon-
der orgel – de opgegeven Psalmen door. 
Dan weet je waar voor de gemeente de 
moeilijkheden zitten. Bereid vervolgens 
alles zo goed voor dat jij je over de 
technische aspecten geen zorgen meer 
hoeft te maken. Zodat in de dienst je 
antenne alleen nog maar gericht kan 
zijn op de stroom van de samenzang. 
Begeleid die adequaat en duidelijk.’

Wat de voorbereiding en begeleiding 
betreft, moet Van der Kooy wat van het 
hart. ‘Zoek vooraf de kernwoorden uit 
de te zingen Psalmen. Hang daaraan je 
voorspel en begeleiding op. Soms hoor ik 
Psalmen die bol staan van zonde en oor-
deel, begeleid worden met allerlei zoet-
gevooisde akkoorden. Maar dan heb je 
nog een veel te optimistische kijk op de 
zonde. U brengt de gemeente als organist 
dan op een dwaalspoor. Laat het maar 
wringen in voorspel en begeleiding.’

Van der Kooy heeft voor de Hersteld 
Hervormde Kerk nog wel een advies: 
‘Vrijwaar uw organisten van alle ker-
kelijke taken. Laat ze zich uitsluitend 
bezighouden met kerkmuziek. Doordat 
organisten vaak ook in de kerkenraad 
of kerkvoogdij zitting hebben, komen 
ze niet meer aan studeren toe. Dan 
onderschatten we het belang van het 
bijhouden van de techniek voor handen 
en voeten!’

Reserveert u de laatste 
zaterdag van januari 2015 
vast in uw agenda?

Kerkelijk  
jaarboek 2014
Naar verwachting zal 
het jaarboek eind mei 
verschijnen. Het jaar-
boek is een praktische 
gids en bevat allerhande 
kerkelijke informatie.

Opnieuw is er een aantal ver-
beteringen aangebracht in de 
indeling en inhoud van het 
jaarboek. Op verzoek wordt 
vermeld als een gemeente toe-
stemming van de classis heeft 
gekregen voor bijstand in het 
pastoraat (ord.13-35). De betref-
fende predikant die bijstand in 
het pastoraat verleent, is daar-
bij vermeld. Verder worden de 
gemeentegrenzen in het jaar-
boek genoemd.

Ook in dit jaarboek is een jaar-
overzicht opgenomen van het 
afgelopen jaar, waarin de be-
langrijkste kerkelijke zaken uit 
2013 op een rij zijn gezet. 

De prijs bij voorintekening (tot 
1 juni) is € 7,50, na 1 juni is de 
prijs € 8,95. U kunt voorinte-
kenen bij alle christelijke boek-
handels. Na verschijning kunt 
u het jaarboek bij uw boekhan-
del ophalen.

Eventueel kunt u het jaarboek 
ook bij het kerkelijk bureau 
bestellen. In dat geval rekenen 
wij wel verzendkosten.

Gemeenschap
Dr. P.C. Hoek stelde in zijn openings-
woord de vraag hoe een mens ooit de 
liefde en de wijsheid van Christus ten 
volle kan verstaan. Zijn antwoord: dat 
kan niet. ‘In elk geval kan geen christen 
dat ooit alléén! Daarom staat er in Efeze 
3:18: ‘met al de heiligen’. Eenvoudig ge-
zegd: alle christenen, van alle tijden en 
plaatsen, alle kinderen van God met el-
kaar bevatten de diepte, breedte, wijdte, 
hoogte van de liefde Gods in Christus.’

Volgens Hoek komt dat tot uiting in de 
liturgie. Met grote sprongen nam hij de 
aanwezigen mee de eeuwen door. ‘De 
ordening van de 150 Psalmen bijvoor-
beeld, zoals wij die kennen, is ontstaan 
uit de praktijk van het psalmzingen in 
de synagoge.’’ En: ‘Als de Reformatie 
theologisch teruggrijpt op de Vroege 
Kerk, en met name Augustinus, dan 
is het niet vreemd dat er ook in de or-
dening van de eredienst sporen uit die 
vroege eeuwen te vinden zijn.’ Voorbeel-
den zijn er te over. Tijdens een doop-
dienst klinken woorden van Micron uit 
de vluchtelingengemeente te Londen, 
tijdens een trouwdienst de woorden van 
Calvijn en rondom de bediening van 
het Heilig Avondmaal de woorden van 
Olevianus. Daarmee krijgt de eredienst 
volgens Hoek een diepe lading: ‘Als wij 
al die bekende woorden opnieuw tot 
klinken brengen, voegen we ons in de 
gemeenschap van al de heiligen.’

Jos van der Kooy nam de aanwezigen 
in woord en muziek mee naar het zin-
gen in de eredienst. Dat het juist de 
Psalmen zijn die de gemeente opheft, 
is wat hem betreft iets om bij stil te 
staan. ‘Het is het Woord van God dat 
de gemeente bezingt.’ Volgens van der 
Kooy zullen gemeente en organist elke 
dienst weer opnieuw een evenwicht 
moeten vinden. Dat kan lastig lijken, 
maar de Amsterdamse organist duidt 
dat niet negatief: ‘Gelukkig maar, want 
anders zou de ontmoeting tussen God 
en Zijn gemeente ook gewoon worden.’

Wat Van der Kooy betreft horen de voor-
spelen – zowel voor als in de dienst – er 
helemaal bij. ‘Het voorspel is onderdeel 

‘Met 
al de 

heiligen’

Nieuw!2014
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Evangelisch of 
Reformatorisch? 

Toerustingsdagen 
Ridderkerk en Elspeet

Zicht op de vrouwenbond

Ridderkerk
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Verslag van de Toerustingsdagen van 
de Hersteld Hervormde Vrouwenbond, 
gehouden op dinsdag 25 maart 2014 in 
de Maranathakerk te Ridderkerk en op 27 
maart in de Hersteld Hervormde Kerk in 
Elspeet

N. Joppe-de Waard

Van de redactie
A. Rijken-Ubak

We mogen terugzien op goede 
Toerustingsdagen! We hopen 

dat deze dagen, ook in het verdere, 
nog een zegen mogen voortbrengen. 
Duidelijk kwam naar voren dat we 
geen personen afwijzen, maar wel de 
evangelische beweging. Ds. J.M.D. 
de Heer zegt in zijn boek ‘De evan-
gelische beweging’: ‘Laten we ons zo 
verdiepen in Gods Woord dat we zelf 
inzien op welke punten de evange-
lische beweging dwaalt. Ons gevoel 
kan geen maatstaf zijn. Hoe velen 
laten zich door zo’n gevoel leiden? Tij-
dens de Synode van Dordrecht hebben 
de afgevaardigden niet hun gevoel 
maar Gods Woord als uitgangspunt 
genomen. Zij kenden Gods Woord én 
leefden uit Gods Woord. Misschien 
zijn we nu wel bij de kern van de aan-
trekkingskracht van de evangelische 
beweging, namelijk een groot gebrek 
aan kennis van Gods Woord en een 
groot gebrek aan waar geestelijk 
leven vanuit het Woord. Als dat gaat 
ontbreken, is het een voedingsbodem 
voor allerlei wind van leer, ook voor 
de evangelische.’

Wij behoren dan wel tot een 
reformatorische kerk, maar 

met dat feit alleen kunnen we niet 
leven en zeker niet sterven. Dat kan 
alleen door een ware bekering en een 
persoonlijk geloof in Christus. De 
slotzang van beide dagen was het 10e 
vers van Psalm 147. Dat onze bede 
mag zijn: Zo doe Hij ook aan mij!
 
Hij gaf aan Jakob Zijne wetten,
Deed Isrel op Zijn woorden letten;
Hij leerde z’ in Zijn wegen wand’len;
Zo wou Hij met geen volken 
hand’len;
Die moesten Zijn getuigenissen
En Zijn verbondsgeheimen missen.
Laat dan Gods lof ten hemel rijzen;
Laat al wat adem heeft Hem prijzen!

A. Rijken-Ubak

W
e beginnen deze 
Toerustingsdagen 
met het zingen van 
Psalm 65 de verzen 

1 en 2. De 2e presidente, mw. A. 
Rijken-Ubak, heet alle aanwezigen 
hartelijk welkom. In het bijzonder 
ds. G. Hendriks uit Opheusden 
die voor ons hoopt te spreken over 
het onderwerp: Evangelisch of 
Reformatorisch? Na het welkomst-
woord leest zij met ons uit de 
Bijbel Efeze 2:1-10. Ds. Hendriks 
gaat voor in gebed en vraagt om 
een zegen over deze dag. Daarna 
zingen we van Psalm 105 de ver-
zen 2 en 3.

Ds. Hendriks begint zijn referaat 
met de opmerking dat het gaat om 
een heel uitgebreid onderwerp. 
Het is onmogelijk alle facetten te 
bespreken. Hij wil de voornaamste 
verschillen tussen reformatorischen 
en evangelischen benoemen.

Wij (de reformatorischen) kunnen 
niet doen alsof de evangelischen 
niet bestaan. We komen ze allemaal 
wel tegen. Ze zijn erg vrij en hun 
doen en laten. Vele jongeren, maar 
ook ouderen, worden door hen be-
invloed, verdwijnen uit de kerk en 
gaan naar een evangelische groep. 
Dit zijn niet alleen eenvoudige 
mensen die weinig geleerd hebben 
maar ook mensen die voorheen een 
ambtelijke functie vervulden in een 
reformatorische kerk. Ze benaderen 
de meeste dingen vanuit een andere 
gezindheid. Dit hoeft niet uitslui-

tend negatief te zijn, zij kunnen ook 
ons tot spiegel zijn.

Over het algemeen staan zij veel 
positiever in het leven dan wij. Ze 
hebben een levensstijl vol blijd-
schap en geloofszekerheid. Ze zijn 
heel vrijmoedig om over hun geloof 
te getuigen. De Heilige Geest krijgt 
veel aandacht. Het geloofsleven 
is niet alleen voor de zondag maar 
voor elke dag, zowel om te luisteren 
als er naar te handelen. God zien 
ze vooral als een liefhebbende God. 
Ze zijn actief in het overdragen van 
de Schrift en het geloof. Hier zien 
we een verschil, een kloof met ons. 
Zijn wij zo uitbundig en vrijmoedig? 
Durven wij aan de mensen die op 
onze weg geplaatst worden te vra-
gen: ‘Bent u al bekeerd?’. Bij ons 
is, helaas, bij velen een grote kloof 
tussen leer en leven. Elke zondag 
wordt de preek aangehoord maar 
zonder verdere betrokkenheid erop 
te hebben, verlaat men de kerk 
weer. Hoevelen zijn er onze kring 
die nooit iets aan Bijbelstudie doen? 
Geen kring of vereniging bezoeken? 

De evangelische beweging kent 
geen kerk zoals wij die kennen met 
regels, commissies en structuur. Ze 
treden op als gemeente of kring. 
Het IK maakt deel uit van een 
kring. Ze zitten niet vast, zijn er in-
dividueel en vrijblijvend. Geloof en 
kerk wordt niet aan elkaar verbon-
den. Het kerkelijk leven wordt niet 
zo ingekaderd als bij ons. Tot zekere 
hoogte is dit hun zwakheid. 
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grond. Ze weten zich niet afhankelijk 
van de genade van God. Dit is een heel 
groot onderscheid met ons, dit open-
baart zich door alle dingen heen.
We gaan vergelijken met ons. Is het 
bij ons zoveel beter? Heeft de predi-
king bij ons zoveel effect? Gaan wij de 
kerkdienst net zo uit als we erin gegaan 
zijn? Doet het Woord ons wat? Of 
beredeneren we dat als we niet uitver-
koren zijn we toch nooit zalig kunnen 
worden? Dat genade van God vandaan 
moet komen en we ons daar dan bij 
neerleggen? Als het Woord wel aan-
slaat, zijn er veel mensen die worstelen 
met de toeëigening van het heil. Het 
komt niet tot een doorbraak. Weinigen 
komen tot geloofszekerheid. Middelijke 
oorzaak hiervan kan zijn dat de predi-
king scheef gegroeid is. 
Dat er verkeerde accenten gelegd 
worden door sommige zaken te bena-
drukken en andere dingen juist niet. De 
prediking moet het hele Oude en Nieu-
we Testament omvatten. Grote Bijbelse 
leerstellingen moeten gehandhaafd blij-
ven. De verkiezing komt achteraan als 
troost. De leerobjecten ellende, verlos-
sing en dankbaarheid uit de Heidelberg-
se Catechismus moeten altijd aanwezig 
zijn, als kader waarin de prediking zich 
moet bewegen. Twijfel en onzekerheid 
moet niet gepreekt worden als kenmerk 
maar de geloofszekerheid. Het moet een 
prediking zijn die uit God komt, Hem 
grootmaakt en Hem vereert. Wie is de 
Eerste, de Getrouwe en de Laatste? 
God of de mens? God, als de Drieënige 
God in Zijn verbondsliefde. Hij zorgt 
dat we zalig worden uit genade, verwor-
ven door Christus. Alleen Hem de eer. 
Evangelischen zeggen wel dat God de 
eer moet krijgen, maar ontkrachten dit 
door hun eigen inzicht dat de mens het 
zelf moet doen.

De levensstijl en levensheiliging is 
bij hen nogal anders dan bij ons. Zij 
zijn Nieuwtestamentische christenen, 
daarom hoeven ze zich niet aan de wet 
te houden. Bij ons wordt de wet elke 
zondagmorgen voorgelezen opdat we 
een regel hebben om naar te leven. 
Zij vinden dat Oudtestamentisch, zo 
moeten we niet meer leven. Alles is 

De evangelischen hebben geen ech-
te, eigen theologie. Ze erkennen niet 
de Belijdenisgeschriften. Ze hebben 
alleen de Bijbel, die staat boven al-
les. De persoonlijke band met Jezus, 
geleid door de Heilige Geest is van 
groot belang. Belijdenissen zien ze als 
museumstukken. Ze denken er nu wel 
wat meer over na maar dat is beperkt 
en oppervlakkig. De Bijbel lezen ze 
fragmentarisch. Ze vinden zichzelf 
Nieuwtestamentische christenen, Het 
Oude Testament zien ze als een twee-
derangs boek, goed voor het jodendom 
van vroeger en nu. Als het gaat om de 
eindtijd en de wederkomst, lezen ze er 
wel in.

In de prediking ligt bij hen grote na-
druk op persoonlijke wedergeboorte 
en aan Jezus verbonden zijn. Hierbij 
stellen ze de mens centraal. Hier komt 
een zeer wezenlijk verschil met ons 
naar voren. Wij leren dat God alleen 
de zaligheid bewerkt door Zijn Woord 
en de Heilige Geest. Wij worden uit 
genade zalig. Bij hen is genade: jezelf 
open stellen voor God en voor Jezus. 
De mens levert een groot aandeel aan 
zijn zaligheid, moet het zelf aannemen, 
moet zijn hart zelf open zetten, moet 
zelf kiezen, is zelf verantwoordelijk. 
Dat God het werkt door de Heilige 
Geest komt bij hen op de tweede plek. 
De mens staat duidelijk op de voor-

Vrouwencursus op 18 maart 2014 in 
Malawi. De jongste deelnemer is een 
baby van 7 dagen! (zie ook het verslag 
van de Toerustingsdagen)
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Ridderkerk

Elspeet

Elspeet

Elspeet
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Van de bestuurstafel

C.B. Hovestad-Stoffer

Als u dit leest is het wintersei-
zoen alweer voorbij. Ook de 

Toerustingsdagen en de Huishou-
delijke Vergadering zijn achter de 
rug. We hopen dat u met vreugde 
naar deze bijeenkomsten bent ge-
weest.

En wat nog belangrijker 
is, dat Gods Woord voor u 

open mocht gaan en u vanuit dat 
Woord bent toegerust voor het da-
gelijks leven in alle omstandighe-
den en op de plaats waar de Heere 
u gesteld heeft. 

Het landelijk bestuur is alweer 
bezig met de organisatie 

van de jaarlijkse Bondsdag. Deze 
wordt gehouden op donderdag 2 
oktober in de Bethelkerk te Lun-
teren. Het thema is: ‘De Tien Ge-
boden’. In de morgenvergadering 
hoopt ds. P.C. Hoek te spreken 
over ‘En God sprak al deze woor-
den’ en ds. G. Kater in de middag-
vergadering over ‘Om die te doen 
uit dankbaarheid’.

Na de drukke wintertijd volgt 
nu een tijd van rust. Velen 

trekken eropuit en dat is goed. 
Maar denkt u ook eens aan die 
leden van uw vereniging die juist 
tegen de zomertijd opzien. Kinde-
ren en kleinkinderen die weg zijn, 
het huis van de buren verlaten. 
En dan is het fijn om een kaartje 
te krijgen van een medevereni-
gingslid.

Het landelijk bestuur wenst u van 
harte Gods zegen voor de komen-
de tijd.

in Christus vervuld. Christus zegt: 
‘Draagt elkanders lasten’, daarin wordt 
alles samen gevat. Liefde hebben voor 
elkaar is heel belangrijk. Samenwonen, 
praktiserende homo’s en abortus wijzen 
ze af. Maar de persoonlijke levensstijl 
voor elke dag is heel oppervlakkig. Ze 
hebben weinig oog voor het kwade. Dat 
we Adamskinderen zijn en in zonde 
ontvangen en geboren zijn, moet je 
niet mee aankomen. Dat we, ook na de 
bekering, de oude mens nog altijd met 
ons meedragen, daar weten ze geen 
raad mee. God verzoent de zonden, 
maar wij blijven zondaar. Zij leven van-
uit de overwinningsgedachte: wij kun-
nen hier op aarde bijna volmaakt zijn, 
zonder zonde leven. 

Wat betreft de doop leren ze ook an-
ders dan wij. Bij ons worden de jonge 
kinderen gedoopt. De doop is het te-
ken van Gods genade. Ons doopsfor-
mulier is zo rijk van inhoud, daar kom 
je je leven niet mee klaar. Zij moeten 
niets van de kinderdoop en van het 
verbond hebben. Zij zien het verbond 
als iets van het Oude Testament, 
dus weg ermee. Zij leven volgens 
het Nieuwe Testament. Daar lees je 
over het Koninkrijk van God. Dat dit 
inhoudelijk hetzelfde is, zien ze niet. 
Ze beroepen zich op Markus 16:16 
waar staat: ‘Die geloofd zal hebben 
en gedoopt zal zijn, zal zalig worden’. 
Ze pinnen zich vast op deze volgorde, 
zonder te kijken naar het verband 
waarin dit geschreven is. Dat de tekst 
verder gaat: ‘maar die niet zal geloofd 
hebben, zal verdoemd worden’, daar 
hebben ze het niet over.

Ze denken vanuit de moderne mens. 
Het ik is heel belangrijk. Het individu-
alisme komt sterk naar voren. Ik ben 
wedergeboren, ik geloof, ik wil bewust 
belijdenis doen dus ik wil mij laten 
dopen. God mag dan bij die doop het 
zegel geven op mijn geloof.

De overdoop komt veel voor. Het is de 
reinste miskenning van het verbond van 
God, van Zijn grote genade. 
Wij mogen erop terugvallen dat we ge-
doopt zijn. Een doopdienst dient, net als 

het Heilig Avondmaal, te zijn ter ver-
sterking van ons geloof. Veel onderwer-
pen moeten blijven liggen. Wij mogen 
dankbaar zijn om de structuur vanuit 
het Woord. Wie kan het geloof anders 
werken dan God, dan de Heilige Geest? 
Lof aan de Drieënige God! Na dit dui-
delijke referaat zingen we van Psalm 25 
de verzen 4 en 5. Ondertussen wordt 
er gecollecteerd voor de onkosten. Ds. 
Hendriks sluit de morgen af met gebed 
en vraagt een zegen voor de maaltijd.
Dan heeft mw. Rijken nog enkele me-
dedelingen. Zij heeft het zendingsveld 
in Malawi bezocht en heeft op de 
Vrouwencursus, die ds. R.J. Oomen 
geeft, onder andere de hartelijke groe-
ten van de Vrouwenbond gedaan. Nu 
brengt ze aan ons van ds. Oomen en de 
voorzitter van de synode van de Refor-
med Presbyterian Church, ook namens 
de vrouwen van de RPC, wederkerig de 
hartelijke groeten over.
Tevens hartelijk dank voor de steun die 
ze van ons mochten ontvangen, met 
name door ons project Chifundo. Dan 
is er pauze. Er zijn diverse artikelen te 
koop.

De middagbijeenkomst begint met het 
zingen van Psalm 119 vers 1. Daarna 
leest mw. Rijken Efeze 4:1-16. Ds. 
Hendriks opent de middagbijeenkomst 
met gebed. Mw. Visser, van de vrou-
wenvereniging ‘Ruth’ uit Barendrecht 
leest een gedicht voor uit de bundel 
Stille verwondering van Jenny Goud 
met als titel: ‘Loflied’. In Elspeet neemt 
mw. Van Ark deze taak op zich met het 
gedicht: ‘De zwerver’.

Ds. Hendriks heeft vier vragen opge-
steld naar aanleiding van zijn referaat. 
Deze worden nu in groepen besproken.
Als iedereen haar plek weer in de kerk 
heeft ingenomen, zingen we van Psalm 
85 het 3e vers. Dan leidt ds. Hendriks 
de plenaire bespreking van de vragen. 
Ook worden nog enkele andere vragen 
beantwoord. Hierna spreekt mw. Rij-
ken een dankwoord uit en zingen we 
het 10e vers van Psalm 147.

Ds. Hendriks sluit deze dagen af met 
dankgebed.
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19 mei
Waddinxveen: regioavond West
Spreker: ds. P. den Ouden
Onderwerp: De christenvrouw

2 oktober
Lunteren: 6e Bondsdag
Sprekers: ds. P.C. Hoek en ds. 
G. Kater
Onderwerp: De Tien Geboden

Op alle bijeenkomsten zijn 
onze bekende fotokaarten te 
koop!

Ons 6e Bijbelstudieboekje gaat over de Tien Geboden en de indeling is als volgt: 

01. Ds. R. van de Kamp Opschrift en 1e gebod
02. Ds. B.D. Bouman    2e gebod
03. Ds. W.J. van den Brink  3e gebod
04. Ds. C.M. Buijs     4e gebod
05. Ds. D.J. Diepenbroek  5e gebod
06. Ds. N.A. Donselaar   6e gebod
07. Ds. J.W. van Estrik    7e gebod
08. Ds. A. de Groot     8e gebod
09. Ds. D. Heemskerk    9e gebod
10. Ds. L.M. Jongejan    10e gebod
11. Ds. J. Joppe      Mattheüs 22:37-40

Het boekje kost € 5,50 voor leden van de Bond en € 6,50 voor niet-leden. 
U kunt het bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl

Uit de regio’s

Agenda

Kopij voor de website en voor 

het volgende blad kunt u voor 

4 augustus e-mailen naar: 

a.rijken-ubak@solcon.nl

Verslag regioavond ZuidWest 
20 maart 2014 te Ouddorp

De presidente, mw. E. Melaard, 
heet alle bezoekers hartelijk 
welkom, in het bijzonder ds. 

L.W. Ch. Ruijgrok, die een lezing voor 
ons hoopt te houden. Vervolgens leest 
mw. Melaard Psalm 40:4 (berijmd) en 
mediteert in haar inleiding over: ‘De 
lessen van De Heere Jezus’.
Naast Gods woord, hebben wij ook de 
Bijbelstudieboekjes. De oproep klinkt 
om getrouw Gods woord te onderzoe-
ken en getrouw op de verenigingsavon-
den komen.

De Heere kwam naar de aarde om voor 
onze zonde te lijden en sterven, maar 
hij mocht ook weer opstaan. Ook voor 
ons als vrouwen, opdat dit ons verlan-
gen mocht zijn. Ds. Ruijgrok gaat ons 
voor in het gebed. Vervolgens leest hij 
Lukas 2:39-52, Johannes 19:25-30 en 
Psalm 45:1 (berijmd) met ons.

Naar aanleiding van het gelezen 
Schriftgedeelte gaat ds. Ruijgrok over 
tot de lezing ‘De lessen uit het leven 
van de Heere Jezus’. 

De dominee heeft drie punten:
1.  Uit zijn persoon. 
2.  Uit zijn werk. 
3.  Uit zijn voorbeeld.

1.  Hij is Gods Zoon, Zijn woorden zijn 
Gods woorden, hij staat oog in oog 
met God.

2.  Zijn leven werd ook ontvangen en 
geboren in heiligheid, vol heilige 
liefde tot de naaste. Hij was zonder 
zonden.

3.  Hij is ons aller voorbeeld, Hij kwam 
om te dienen maar niet om gediend 
te worden. Hij bad aan het kruis: 
‘Vader vergeef het hun, want ze 
weten niet wat ze doen.’

Kunnen wij onze naaste verdragen? 
Wij de grootste der zondaren, zijn wij 
vergevingsgezind?

Na deze zo indringende lezing zingen 
wij Gezang 2 de verzen 1 en 3. Tijdens 
het zingen wordt er gecollecteerd voor 
het Bijbelhuis in den Helder. Na de 
pauze zingen wij van Psalm 21 de ver-
zen 4 en 5. Mw. Klepper leest voor ons 
een gedicht ‘Zonder bloedstorting is er 
geen vergeving’ (Christien de Priester).
 
Hierna is er mogelijkheid tot vragen 
stellen aan de dominee. 
Ter afsluiting van de avond zingen we 
van Psalm 98 de verzen 2 en 3. 
Ds. Ruijgrok sluit de avond af met 
dankgebed.

A. Slingerland-van Mullem | secretaresse

Bijbelstudieboekje 
seizoen 20142015

Mededelingen
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RST Zorgverleners biedt ook kraamzorg en huishoudelijke hulp

“Fijn dat ik nog thuis
kan blijven wonen” Ve

rp
le
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ng

 &
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g

Verpleging en verzorging door medewerkers 
met een reformatorische identiteit, dat is 
een vertrouwd idee. Meer informatie? 
www.rstzorg.nl of bel 0342 - 42 23 24.

Nieuw verschenen

Bestel nu op www.debanier.nl of ga naar de boekhandel

Liefde en leiding
Tienerwerk in de kerk

Steven Middelkoop

Liefde en leiding is een hand-
zame gids voor iedereen 
die leiding geeft aan tieners. 
Het belicht de belangrijkste 
aspecten van het werken met 
tieners binnen de gemeente, 
zowel inhoudelijk als prak-
tisch. De voorbeelden uit de 
praktijk, tips en persoonlijke 
vragen maken dit boekje extra 
toegankelijk.

E-book € 7,50 E-book € 7,50

In bange dagen
Pastorale wenken in angst en twijfel

Dr. P.C. Hoek

Elk mens is bekend met 
bange gedachten en gevoe-
lens. Dit boek gaat dieper in 
op deze ervaringen. Het gaat 
met name om de geestelijke 
strijd die met angst gepaard 
gaat. Aan de hand van 
Bijbelse en kerkhistorische 
fi guren komen thema’s aan 
de orde als angst en weder-
geboorte, angst en bekering, 
angst en de boze, angst en de 
Heilige Geest.

9,95 9,95

 
Defibtech Lifeline AED

•  extra set elektroden 

(excl. 6% BTW)€  1.595,-

Defibtech Lifeline AED  
incl. safeset

Aanbiedingen geldig tot 30-09-2014

Medicall Life Support - Hogedijkseweg 18 - 4041 AW - Kesteren 

Tel: 0488-484350 - Fax: 0488-484924

E-mail: info@medicalllifesupport.nl - www.medicalllifesupport.nl

Bekijk onze
nieuwe 

WEBSITE
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STEUN
bijbelscholen in China

Onderwijs | Lectuur | Toerusting | Diaconaat

De huisgemeenten willen regionale

Bijbelscholen met een internaat opzetten. 

Uw hulp is daarbij onmisbaar. Bel voor 

info en/of voorlichting: 06-200 13 173

愛之神

WWW.HUDSONTAYLOR.NL

bijbelscholen in China

Stort uw gift op: NL56 RABO 0347 3760 29

t.n.v. Hudson Taylor/SBHC te Rhenen.

Vertel eens in drie woorden wat jouw 
organisatie of merk bijzonder maakt. 
Lastig? Het kan. Elke organisatie heeft 
een eigen verhaal. Geen reclamekreten. 
Wel een haarscherp handvat dat richting 
geeft, medewerkers inspireert en klanten 
bindt. Wij gaan op zoek naar jouw 
succesverhaal. En dan gaan we pas 
reclame maken.

Bla bla bla.

0318 555 174
Veenendaal

www.timotheos.nl

Help de allerarmsten!

Een roep uit Malawi

Meld u aan als donateur en schenk een gift.
banknr. 1614.85.502 t.n.v. Stichting Timotheos, info@timotheos.nl

Adopteer:  - student € 20,-  p/maand
 - (wees)kind  € 12,50  p/maand
 - groep kleuters € 10,-  p/maand

Comité van aanbeveling: mevr. S.M. Aleman-van Herpen  |  ds. A.T. van Andel  |  
prof. dr. A. Baars  |  ds. G. Beens  |  ds. J. van Belzen  |  dr. R. Bisschop  |  ds. J.G. Blom |  

ds. J. den Boer  |  ds. A.J. Britstra | drs. T. Dorresteijn, huisarts te Ederveen |  
dr. W. Fieret  |  ds. E. Hakvoort  |  prof. dr. W.J. op ‘t Hof  |  ds. A.C. Uitslag  |   

ds. K. Veldman  | ds. A. Vlietstra  |  mr. L. Vogelaar  

Timotheos  
investeert in:
•  Onderwijs
•  Wezenzorg
•   Zorg voor voeding 

en gezondheid
•  Evangelisatie

Timotheos is een initiatief van de Reformed Presbyterian Church in Malawi.
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Zicht op de mannenbond

Het is altijd weer een aandoenlijk beeld als veelal jongere mensen, 
belijdenis doen van het geloof. Enerzijds een bemoediging dat God 
niet laat varen het werk wat Zijn hand begon. 

Mijn zoon! geef Mij 

uw hart, en laat uw ogen 

Mijn wegen 
bewaren

Tekst: K. van den Herik
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D
eze mensen die gedoopt 
zijn in de naam van de Va-
der, de Zoon en de Heilige 
Geest, hebben jarenlang 

trouw catechisatie gevolgd en zijn mee-
levende kerkgangers. Maar anderzijds 
zijn er vragen. Vragen in de geest van: 
Is het afleggen van openbare geloofsbe-
lijdenis geen goede, waardevolle over-
levering van het voorgeslacht? Naar 
kerkelijke orde wordt immers van 
hen, die hartelijk meeleven en onder-
wezen zijn in de leer der zaligheid, 
verwacht, dat als ze volwassen ge-
worden zijn, openbare belijdenis van 
het geloof afleggen. Een gewichtig 
moment in ons leven en van de ge-
meenteleden die Anno Domini 2014 
voornemens zijn belijdenis van het 
geloof af te leggen. De vraag dringt 
zich op wat onder het doen van be-
lijdenis verstaan wordt! Ds. J. van 
Sliedregt (1914-1973) merkt in ‘Licht 
over uw pad’ op, dat de antwoorden 
die op deze vraag doorgaans gegeven 
worden, meestal er op uit zijn om 
ons gemak te dienen en valse rust 
te verschaffen. De antwoorden zijn: 
Belijdenis doen is lidmaat worden 
van de uitwendige kerk; voor belijde-
nis doen moet je bekeerd zijn; je doet 
geen belijdenis van je bekering maar 
van je geloof.

Het antwoord op de eerste vraag is: ‘Ja’. 
We worden lidmaat van de ‘zichtbare’ 
kerk. Dat is in onze tijd van verwereld-
lijking, iets om dankbaar voor te zijn. 
Maar gaan we dan niet voorbij aan de 

kern van ons bestaan? Met het lid-
maatschap van de ‘zichtbare’ kerk, kun-
nen we God niet ontmoeten! Met het 
doen van belijdenis op deze wijze, komt 
God niet aan Zijn eer en missen we 
ons levensdoel! ‘Strijdt om in te gaan 
door de enge poort; want velen, zeg Ik 
u, zullen zoeken in te gaan, en zullen 
niet kunnen’. Ingaan door de enge 
poort vraagt strijd. Gemakzuchtig belij-
denis doen komt dus niet overeen met 
hetgeen Gods Woord leert. Daarnaast 
ben je door de doop al in het lichaam 
van de zichtbare kerk ingelijfd. Behalve 
toegang tot het Heilig Avondmaal en 
enkele kerkordelijke zaken heeft het 
doen van belijdenis op basis van deze 
gedachtelijn nauwelijks toegevoegde 
waarde.

Beantwoorden van de tweede vraag 
heeft twee aspecten in zich. Enerzijds 
kan deze vraag het vruchtgevolg zijn 
van een ernstige bezinning op het nut, 
de waarde en het doel van ons leven. 
En inderdaad hoe succesvol ons leven 
ook is, hoe goed we kunnen werken 
of leren, zonder iets te kennen van de 
droefheid naar God leiden we een ijdel, 
leeg leven. [vgl. Pred.1:2] Gods Woord 
leert ons: ‘Want de droefheid naar God 
werkt een onberouwelijke bekering tot 
zaligheid; maar de droefheid der we-
reld werkt den dood.’ Maar hoe vaak is 
dit antwoord geen vroom smoesje om 
onder de klemmende oproep: ‘Wendt 
U naar Mij toe, wordt behouden, alle 
gij einden der aarde! want Ik ben God, 
en niemand meer.’ vandaan te komen. 

Achter deze vraag ligt verscholen: Ik 
zal belijdenis doen als God mij bekeert. 
Maar kunnen we wel naar school, ons 
werk doen, onze studie volgen, gaan 
trouwen, kinderen uit Gods hand ont-
vangen enzovoorts, enzovoorts als we 
niet weten dat het verzoenend lijden 
en sterven van de Heere Jezus Christus 
het rustpunt van ons hart is? 
In de derde vraag ligt een tegenstelling 
tussen bekering en geloof. Bekering 
en geloof zijn echter onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden; het een kan niet zon-
der het ander. Wedergeboorte, bekering 
en geloof zijn zaken die om een Bijbels 
evenwicht vragen in onderlinge samen-
hang. Het is altijd een spanningsvol 
evenwicht. Ds. Van Sliedregt schrijft: 
‘We kunnen niet geloven, zonder ooit 
een onbekeerde en ongelovige zondaar 
voor Gods aangezicht te zijn geworden. 
Dan zou je wel rust hebben, maar tot 
verderf.’ 

Dit leert ons dat alles wat valse rust 
geeft, bedrieglijk is. Onrustig is ons 
hart, totdat het rust vindt in U. Die 
rust is bij de Heere Jezus te krijgen. 
Waarom zouden we niet naar Zijn 
vriendelijke nodiging luisteren: ‘Komt 
herwaarts tot Mij, allen die vermoeid 
en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ 
Belijdenis doen is geen kerkrechte-
lijke aangelegenheid, maar strikt per-
soonlijk. ‘Zijt getrouw tot de dood. En 
Ik zal u geven de kroon des levens.’ 

Sola gratia.

De vraag dringt zich op wat onder het 
doen van belijdenis verstaan wordt!
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D
at God dezelfde was, en is, en blijft 
hebben zij ervaren, maar ook wij in 
Den Helder zijn daar getuige van. We 
ervaren dat we nietige middelen zijn, 

die de Heere wil gebruiken. Het gaat daarom niet 
om de organisatie van mensen of de evangelist, 
maar wel om wat God door Zijn Woord en Geest 
doet in de harten van mensen.

Zoals toen in de tijd van de apostelen, zo zijn ook 
wij in Den Helder volhardende in het Woord. We 
ervaren dat de Heere Zijn zegen geeft aan de we-
kelijkse Bijbelstudie in het Bijbelhuis. De Bijbel-
studie is inmiddels uitgegroeid tot vijftien gemo-
tiveerde en enthousiaste deelnemers. Onder hen 
zijn jongeren uit onze gemeente en andere kerk-
verbanden. Het merendeel heeft geen kerkelijke 
achtergrond.

Het is mooi om deze jongeren te onderwijzen in 
de Bijbel. Van de Bijbelcursisten gaan er getrouw 
iedere zondag met ons mee naar de kerk. We zijn 
getuige hoe de Heere doorwerkt met Zijn Geest 
in de harten van jongeren en ouderen. Sommigen 
van hen volgen naast de Bijbelstudie ook de belij-
deniscatechese. We kunnen daarom alleen in God 
roemen en Zijn onfeilbaar Woord prijzen.

Iedere tweede zaterdag van de maand wordt de 
kinderclub gehouden. Enthousiaste leidsters ver-
tellen de kinderen een Bijbelverhaal. En wordt een 
Bijbelvers en lied aangeleerd. Het is mooi te horen 
hoe de kinderen uit volle borst meezingen. Ook 
wordt aan ontspanning gedaan. Daarvoor bedenkt 
de leiding voor de kinderen steeds een nieuw knut-
selwerkje. We bidden dat de Heere ook dit werk 
wil zegenen.

De vrijwilligers assisteren ons iedere zaterdag. Zij 
maken een lange reis naar Den Helder om onder 
het winkelend publiek in Den Helder te flyeren. 
Ook gaan we, als er een speciale gelegenheid is, 
van deur tot deur met een folder. Graag willen we 
u oproepen te overwegen de groep vrijwilligers 
te versterken. We kunnen best nog wel mensen 
gebruiken. Of als u met uw vereniging een dagje 
naar Den Helder wilt komen, kan dat ook geregeld 
worden. U kunt dan bijvoorbeeld tevens een van 
de bezienswaardigheden in Den Helder bezoeken.

’s Zomers hebben we in Den Helder op dinsdag 
de gebruikelijke Juttersmarkt. Diverse kraampjes 
staan in het winkelcentrum opgesteld. Ook wij 
hebben een kraam met foldermateriaal voor ons 
Bijbelhuis. Ook hiervoor zoeken we vrijwilligers.

Het Bijbelhuis

De eer van God in Zijn vergaderend werk is wat Lukas in 
Handelingen 2 beschrijft. De goddelijke activiteit van God 
in Christus door de Heilige Geest zien we hierin schitteren. 
Zo was het toen in de dagen na Pinksteren.

Zicht op evangelisatie

Tekst: Evangelist W.J. Korving

‘En de Heere deed dagelijks toe tot 
de gemeente, die zalig werden’ 

(Handelingen 2:47b)
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We ervaren dat 
de Heere Zijn 
zegen geeft aan 
de wekelijkse 
Bijbelstudie in het 
Bijbelhuis.

Vrijwilliger
Mocht u bereid zijn om als vrij-
williger ons te assisteren, neemt u 
dan contact op met de voorzitter 
van onze werkgroep. Hij is ook de 
rooster-coördinator. U kunt hem 
via e-mailadres of telefoon bereiken 
voor verdere inlichtingen:  
alexpost@zonnet.nl / 0223-684842

We vragen u ons in uw gebeden te 
gedenken en hopen u in het Bijbel-
huis te ontmoeten.
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Landelijke ontmoetings en 
bezinningsdag Evangelisatie HHK

D.V. zaterdag 10 mei 2014 zal er een landelijke ontmoetings- en be-
zinningsdag gehouden worden. Iedereen is hartelijk welkom. Thema: 
‘Licht der wereld’.
Deze wordt gehouden in het verenigingsgebouw van de Hersteld Her-
vormde gemeente te Maartensdijk, Dorpsweg 42b te Maartensdijk.
Programma: 
• Ontvangst vanaf 10.00 uur met koffie en thee
• Opening 10.30 uur door ds G. Kater (voorzitter van de commissie 

evangelisatie)
• Inleiding n.a.v. Mattheüs 5 door ds. M.W. Muilwijk uit Spijk
• Inleiding ‘Getuige in de praktijk’ door dhr. J. Krijgsman uit Amster-

dam (evangelist Gereformeerde Gemeenten) 
• Lunchpauze 12.00 - 13.00 uur (zelf lunchpakket meenemen, voor 

koffie/thee wordt gezorgd) 
• In het middagdeel wordt een 3-tal workshops gegeven: 

1) ‘In gesprek over het Evangelie’ door Jos van der Hoog
2) ‘Evangelisatie onder kinderen’ door Hetty Bart
3) ‘Evangelisatie onder allochtonen’ door Henk van den Brink 

• Ca. 14.15 - 14.30 uur: Sluiting door ds. G. Kater

Opgave voor de workshops kan via het kerkelijk bureau te Veenendaal 
(evangelisatie@hersteldhervormde kerk of tel. 0318-505541)

Cursus over evangelisatie

Wie herkent het niet? Regel-
matig een verlangen hebben 
om het Evangelie uit te dra-
gen, maar toch telkens zoveel 
schroom ervaren om een ge-
sprek over het geloof aan te 
gaan. 

Vanaf D.V. medio september start er vanuit 
de commissie evangelisatie een cursus die 
juist op dit dilemma ingaat en mensen wil 
toerusten om in eigen omgeving het Evan-
gelie uit te dragen. De cursus wordt gegeven 
door docenten die deze spanning herkennen 
en in meer of mindere mate ervaring hebben 
in het evangelisatiewerk. Er zal een duidelijke 
link naar de praktijk zijn. Per cursusdag is er 
een opdracht die in de praktijk uitgevoerd 
kan worden. Op deze manier gaan praktische 
en theoretische kennis gelijk op. Er is een 
lesprogramma opgesteld met 10 lesdagen. De 
eerste lesdagen worden begonnen met een 
stevige Bijbelse uitleg van evangelisatie en de 
manier waarop dit plaats had in de tijd van 
de Bijbel. Natuurlijk komt ook de boodschap 
van het Evangelie naar voren die overgebracht 
moet worden in het evangelisatiewerk. 

Verderop in het lesprogramma gaan we in op 
de doelgroep die benaderd moet worden. Ui-
teraard bespreken we de diverse wereldgods-
diensten, maar ook de huidige postmoderne 
cultuur. Een hele cursusdag lang staan we 
stil bij de vraag van het lijden. Zoals wellicht 
bekend is dit een vraag die vaak naar voren 
komt in evangelisatiegesprekken. De laatste 
lesdagen gaan in op de verschillende ma-
nieren van evangelisatie en de plaats van de 
eigen kerkelijke gemeente hierin. Tijdens elke 
lesdag gaan we heel praktisch aan de slag om 
te oefenen in de communicatie. Evangelise-
ren is in de eerste plaats luisteren en dan pas 
Gods Woord brengen in het geloof dat Zijn 
Woord niet ledig terug zal keren. De cursus 
wordt gehouden op het kerkelijk bureau van 
de Hersteld Hervormde Kerk in Veenendaal. 
Als u meer informatie wilt over deze cursus 
of zich wilt aanmelden, stuur dan een e-mail 
naar evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl.
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Jongeren
‘Door gesprekken leer ik anderen begrijpen, 

kennen en waarderen!’
Maartje (20) 

Agenda

29 mei 
Hemelvaartsappel te 
Lunteren

14 juni
Huwelijksconferentie te 
Noordeloos

21 juni
Vrijwilligersdag HHJO

3 – 6 oktober
Bijbelstudieconferentie 
18+ te Lage Vuursche

ZICHT OP



Krijg jij weleens een waarschuwing 
op school? Je praat onder de rekenles 
met je klasgenoot en je kunt maar niet 
stoppen. Je hebt altijd wel iets aan 
deze vriend(in) te vertellen! Mooie, 
leuke en verdrietige dingen. Als je 
met elkaar praat, kun je ze delen!

Hanneke de Kat

In Mattheüs 19 (vers 16) gaat de Heere Jezus ook in 
gesprek. Met een jonge man. Hij komt naar de Hee-
re Jezus toe met een vraag. ‘Wat moet ik doen om 
het eeuwige leven te krijgen?’ Zie je wat de Heere 

Jezus doet? Hij gaat in gesprek met deze man! De Heere 
Jezus spreekt niet alleen tegen een grote groepen men-
sen. Ook voor deze ene man neemt hij de tijd. 

De man krijgt een duidelijk antwoord: ‘Ga heen en 
verkoop alles wat je hebt.’ Het geld daarvan moet hij aan 

de armen geven. De Heere Jezus zegt nog iets: ‘Volg Mij!’ 
Zo kan deze jonge man het eeuwige leven krijgen. 

De man is niet blij met het antwoord van de Heere Jezus. 
Hij kan namelijk niet zonder zijn spullen. Hij kan niet zonder 
zijn geld en zonder al zijn mooie kleren. Daarom gaat de 
jonge man weg. Het gesprek met de Heere Jezus stopt. 
Niet omdat de Heere Jezus niet meer met deze man wil 
praten. Maar omdat de man zelf weggaat. 

De Heere Jezus spreekt ook tot jou. Weet je wanneer? 
Als jij uit de Bijbel leest. Dan vertelt Hij over Zichzelf! Jij 
mag ook met Hem in gesprek gaan. Door te bidden. 
Wat doe jij? Praten of weglopen?!

Praten 
of weglopen?!

‘De Heere Jezus spreekt 
ook tot jou. Weet je wanneer?’

12-
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Praten 
of weglopen?!

Veel mensen van jouw 
leeftijd en ook oude-
ren vinden het lastig 
om vragen te stellen. 

Zeker als je in de groep bent. 
Wat je zegt of vraagt is persoon-
lijk. Ogen van leeftijdsgenoten 
prikken in je rug. En dat is lang 
niet altijd prettig. Toch?!
Er zijn twee dingen die je moet 
weten. Het eerste heb ik al ge-
noemd. Er zijn veel mensen die 
last hebben, waar jij last van 
hebt: ze durven niet. Daarnaast 
hoef je je vraag niet altijd in de 
groep te gooien. Treuzelen bij 
de kapstok kan ook. Of mailen. 
Jouw dominee of catecheet kan 
je vraag later beantwoorden. 
Hij is tenslotte degene die jou bij 
geloofsvragen helpen wil.

16-
Vragen stellen is 

niet vreemd
‘Dominee, wat zegt de Bijbel over schep-

ping?’ Durf jij het te vragen? Zó, middenin de 
catechisatiegroep? Grote kans dat je denkt: 
‘Prima, maar niet voor mij! Mij veel te opval-
lend om een vraag te stellen aan de domi-
nee.’ Toch is vragen stellen niet zo vreemd 

als je misschien denkt.

Ewald Kloosterman

Het vragen stellen is samenbin-
dend. Je kunt met elkaar meeden-
ken en je krijgt zo sámen meer lef 
om vragen te stellen. Je weet wel-
ke vragen er leven bij die jongen of 
dat meisje dat naast je op catechi-
satie zit. Zeker als je lid van een 
streekgemeente bent, is dat erg 
fijn. Zo leer je elkaar beter kennen. 
Als jij je vraag niet stelt, weet de 
ander niet waar jij mee rondloopt. 
Mijn tip: Stel je vragen! Niet gescho-
ten, altijd mis!

Dominee?

‘Treuzelen bij de 
kapstok kan ook.’
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NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

wat kunnen wij 
voor u betekenen?

Kauwenhoven 5 | Lunteren | 
T (0318) 48 40 74 | info@drukkerij-amv.nl
www.drukkerij-amv.nl

periodieken/kerkbladen
huisstijlontwerp
familiedrukwerk
nieuwsbrieven
brochures
folders
vormgeving
drukwerk (offset)
plots
bouwtekeningen 
digitaal drukwerk (printen)

NIEUWE UITGAVEN

Elzenkade 6 - Houten
Postbus 150, 3990 DD Houten

Tel. (030) 637 34 34
Fax (030) 634 66 88

E-mail: boeken@hertog.nl  
w w w. h e r t o g . n l

A L  O N Z E  U I T G AV E N  Z I J N  O O K  I N  U W  B O E K H A N D E L  V E R K R I J G B A A R

ROBERT MURRAY MCCHEYNE

De Bron van zaligheid
De bewogen nodiging om 
te komen tot Christus als de 
Bron van zaligheid is overal 
aanwezig in deze bundel van 
64 preken en 15 bijbellezingen.
568 blz. geb. 
33125669

29,90

DRS. P. DEN OUDEN

Luther op de Wartburg
Brieven in ballingschap
Een geïllustreerd en levendig 
geschreven boek over een 
ingrijpend jaar uit Luthers leven 
(1521-1522). De brieven die hij 
vanuit de Wartburg schreef zijn 
daarin opgenomen.
218 blz. geb. 33125010

19,90

K H A N D E L V E R K R I J G B A A R

Uitgeverij Om Sions Wil  |  GOUDA  |  Tel. 0182 - 53 21 58  |  Bekijk de catalogus via www.omsionswil.nl

Gezinsblad voor kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en ouderen
Interkerkelijke, pastorale inhoud  -  Vriendelijke prijs  -  Tweewekelijks bij u thuis

Abonnee worden? Bezoek www.omsionswil.nl!

Adem Liz!
Het verhaal 
van een medisch
wonder
Janny Kleijn &
Ina Jonkers
ISBN 978-94-91586-18-7

Tweede druk

Verloren... en 
gevonden
Overdenkingen 
over de verloren 
zoon
Ds. J. Catsburg
ISBN: 978-94-91586-28-6

In al hun
benauwdheid
Murdoch Campbell
ISBN 978-94-91586-06-4

€7,50 €11,50

De liefde is...
Voor jongeren 
over 1 Kor. 13
Ds. H. Zweistra
ISBN 978-94-91586-06-4

€12,95

Actueel

€12,50

Nieuw: nu 
ook DIGITAAL 

1e jaar incl. archief
slechts € 25,--!
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V eel te vaak blijft het gesprek 
steken in vage woorden. ‘Frisse 
spreker! Zijn voorbeelden spra-
ken aan.’ Maar dat was niet de 

kern van deze avond! Koortsachtig zoek 
je naar een mogelijkheid om het gesprek 
op een dieper niveau te trekken. ‘Geloof 
jij?’ Even is het ijz ig stil. Zo’n vraag hebben 
jullie elkaar nog nooit gesteld. Het is eruit 
voor je er erg in hebt. Hoe zal de ander 
reageren?

Hoe stuur je een gesprek naar de kern? De 
Heere Jezus geeft een perfect voorbeeld: 
‘Wat zeggen de mensen over Mij?’ Gretig 
noemen de discipelen allerlei uitspraken. 
Gespreksstof te over! ‘Maar jullie… Wie 
zeggen jullie dat Ik ben?’ Wat een radicale 
wending in het gesprek, vind je niet? Het is 
gezond en gaaf om het gesprek te sturen 
naar dé kern! Ga jij ook voor diepere ge-
sprekken? Dat is kenmerkend voor ‘zout der 
aarde’ en ‘licht der wereld’; voor jongeren 
die willen laten proeven en zien om Wie het 
draait in het leven! Praten is geen doel op 
zich. Het moet je bij de kern brengen. ‘Wat 
denk jij van Christus?’

‘Geloof jij dat?’ De laatste woor-
den van de spreker klinken in 
je hoofd nog na. Met je vriend 
praat je buiten verder over de 
avond. Jullie trekken veel met 
elkaar op. En kletsen doorde-

weeks heel wat af. Maar spreek 
je elkaar ook weleens echt?

Leo de Kluijver

16+

Column
Leo de Kluijver

Gesprek met 
je gezinsleden

De afgelopen dagen deed 
ik wat onderzoek naar een 
gezelschapsvrouw: Chrisje 
Coeland (1812-1876) uit Den 
Haag. In haar boek vertelt zij 
over haar persoonlijk leven 
met de HEERE. 

Wat mij trof, was haar 
betrokkenheid op het 
geestelijke heil van haar 
broers en zussen. Zij sprak 
met hen over hun eeuwige 
toekomst. Iets ging daar 
telkens aan vooraf: actief 
gebedsleven, waarin zij 
alles besprak met de HEERE. 
Gesprek en gebed hoorden 
voor haar onlosmakelijk 
bij elkaar! Een goede tip, 
zeker als het gesprek niet zo 
vlotten wil.

Het tweede wat opviel, 
was dat zij vrijmoediger 
kon spreken met haar 
familieleden nádat ze zelf 
het leven met de HEERE 
kende! Hoe kun je anders 
spreken over het geestelijk 
leven?

Tips!
1 Gesprekswending ge-

wenst? Aarzel niet te 
lang. Impulsiviteit kan 
tot zegen zijn!

2 Stel scherpe, concrete 
en vooral persoonlijke 
vragen, zonder es-
cape in algemeenhe-
den. Grote kans dat je 
tegenvragen krijgt! 

3 Vergeet de toon der 
liefde niet!

Een radicale wending 
in je gesprek
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Met uw gift steunt u het werk van prediking, catechese, 
bijbelverspreiding, kinder-  en  vluchtelingenwerk, enzovoort. 
Op hoop van zegen. Met heel ons hart doen wij een beroep op u 
om een bijdrage over te maken voor het werk in Limburg.

Hartelijk dank, ook voor uw voorbede voor het werk in Limburg.

Het bestuur 

Bestuur: ds. D.J. Budding, voorzitter; ds. L.H. Oosten, secretaris; 
J. Timmer, penningmeester; ds. J. Joppe; ds. G. Kater en 
C. van Zwienen; H.J. van het Goor, voorlichter t 0525 - 68 50 88; 
Evangelist: J.P.J. van Oerle, Wijk en Aalburg, t 06-133 822 22

Beste lezer van Zicht op de kerk,

U hebt ongetwijfeld een 
warm hart voor zending. 
Daarom doen wij wederom een beroep op u.

In het rooms-katholieke (en veelal onkerkelijke) Limburg wordt 
al ruim 25 jaar de bijbelse leer verkondigd in de hervormd-
gereformeerde evangelisatie te Horst aan de Maas.

In 2012 hebben wij het nieuwe kerkgebouw mogen openen aan 
de Gastendonkstraat 2.
U begrijpt wel dat de lasten voor dit gebouw niet door een zeer 
kleine gemeente kan worden opgebracht.
Maar misschien kunnen u en ik daar samen iets aan doen? 
Uit betrokkenheid? Vele kleintjes maken één grote! 

Help ons alstublieft!

Uw gift is fi scaal aftrekbaar

Secretariaat

Van Sytzamaweg 30

9114 RW Driesum

T (0511) 421227

Administratie

Heukelumseweg 6a

4147 EW Asperen

T (0345) 62 36 11

Evangelisatiepost Rehoboth

Gastendonkstraat 2

5961 JX Horst

T (077) 398 57 04

IBAN NL72 INGB 0001 6527 68

BIC INGBNL 2A

KvK Venlo 41063686

1401_SEL 210x297.indd   1 18-03-14   12:17
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Laten we eerlijk zijn! We 
hebben allemaal een mening 

over onze jongeren. Als 
ouders vormden we een 
mening. Veelal vanuit de 
opvoeding van onze eigen 

kinderen. Als leidinggevende 
ontwikkelden we ook 

onze visie op jongeren. 
Onderling wordt er heel wat 

gesproken over ‘de jeugd van 
tegenwoordig’. Maar praten 
we ook weleens mét hen?

J. van Zijtveld (secretaris HHJO)

E en aantal jaren geleden ont-
moette ik een jongen van 
zeventien. Tijdens een preekbe-
spreking. Laten we hem Gijsbert 

noemen. Gijsbert stelde serieuze vragen, 
deed goed mee met het gesprek en 
luisterde intensief. De maanden erna 
kwam ik Gijsbert regelmatig tegen in de 
supermarkt. Hij groette altijd vriendelijk 
en vaak spraken we even met elkaar. 
Gewoon vragen hoe het ging met zijn 
opleiding, met zijn stage en dergelijke. 
Gijsbert bracht het onderwerp vaak op 
kerk en geloof. Boeiende gesprekjes!
Eén ding bleef me erg bij. Gijsbert zei me: 
‘Sommige ouderen veronderstellen dat 
wij, jongeren, van alles willen veranderen 
in de kerk. Terwijl ze ons er nooit naar 
gevraagd hebben!’ ‘Maar’, zei Gijsbert, 
‘dat is helemaal niet waar! Wij willen 
gewoon een ‘eerlijke, stevige preek’. 

Een wijze les uit dit korte gesprek mét een 
jongere.

Bestuur

Praat 
niet over 
ze, maar 
met ze!
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Structuur als basis
Godsdienstige opvoeding staat 
of valt met voorleven, openheid, 
discipline, warmte en structuur 
binnen het gezin. Vandaar dat Jan 
en Beance kiezen voor dagelijkse 
routines rondom huisgodsdienst 
met hun vier kinderen tussen één 
en twaalf jaar oud. Beance: ‘Iede-
re ochtend leren we een vraag uit 
een catechismus voor kinderen. 
Hierdoor komen allerlei onderdelen 
van de geloofsleer aan de orde. 
Bij het middageten lezen we uit 
de kinderbijbel.’ Jan vult aan: ‘Na 
het avondeten bespreken we een 
hoofdstuk uit een boekje van And-
rea van Hartingsveldt. De kleintjes 
krijgen daarbij kennisvragen, de 

‘Zingen, Bijbellezen, gesprek en gebed zijn bij de familie Kloosterman 
aan de orde van de dag. Kinderen moeten Bijbels gefundeerd leren 

denken. Toch geloven Jan en Beance niet dat godsdienstige opvoeding 
maakbaar is. Jan: ‘Geloof laat zich niet aanpraten, maar is een genade-

gave die ons diep afhankelijk maakt en houdt.’
Steven Middelkoop

‘Het is ons verlangen dat 
hun hart geopend wordt voor 

het aanbod van genade’

Jan en Beance Kloosterman 
over godsdienstige opvoeding

groteren vragen op het hart. Jon-
gere kinderen leren automatisch 
mee met de ouderen.’ Bij het naar 
bed gaan lezen de kinderen elk 
een eigen dagboekje en bidden ze 
zowel een formuliergebed als een 
vrij gebed. Beance: ‘Alle kinderen 
hebben een eigen lijstje met ge-
bedspunten, ook leren we hen lie-
deren aan als gebed. Bijvoorbeeld 
‘Zegen ons algoede’ en ‘Stilte over 
alle landen’. Op zondag spreken 
we over de preek na en bidden we 
als gezin samen.’ Jan: ‘Kinderen 
moeten leren Bijbellezen en leren 
bidden. Dat vraagt oefening. Per-
soonlijk en in het gezin. Daarom 
bidden onze kinderen af en toe 
ook hardop aan tafel.’

‘‘Iedere ochtend 
leren we een 
vraag uit een 

catechismus voor 
kinderen. Hierdoor 

komen allerlei 
onderdelen van 

de geloofsleer aan 
de orde.’

Ouders
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Niet maakbaar
Hoewel het ouderpaar Kloosterman 
vanuit overtuiging investeert in de 
godsdienstige vorming van hun kin-
deren, beseffen ze dat opvoeding 
niet maakbaar is. Beance: ‘Mijn 
gebed is vaak: ‘Heere, houdt U ze 
vast.’ Er zijn al zoveel zaken van 
buitenaf die invloed uitoefenen. 
Denk aan billboards langs de weg 
en de Elsevier op tafel.’ Jan: ‘Je 
kunt kinderen niet overtuigen. Gelo-
ven bestaat niet louter uit rationele 
kennis. Kinderen moeten van dood 
levend worden gemaakt. Dit maakt 
geloof tot een persoonlijke zaak. Het 
is ons verlangen dat hun hart geo-
pend wordt voor het aanbod van 
genade, door wedergeboorte en 

bekering. De Heere wil dat ze zalig 
worden en bekrachtigd dat door Zijn 
verbond. We bidden voor hun be-
houd, karaktervorming en het krijgen 
van goede vrienden voor nu en la-
ter. Ook bidden we in dankbaarheid 
voor de scholen waar Bijbels onder-
wijs gegeven wordt. Het gaat om de 
totale bedding waarin ze leven.’

Samen opvoeden
Jan en Beance onderstrepen het 
belang van het gesprek tussen op-
voeders onderling, maar ook binnen 
de gemeente. Beance: ‘Zoek het 
gesprek met ouderparen die kin-
deren in dezelfde leeftijd hebben. 
Spreek samen door over de opvoe-
ding. Dat houdt je scherp en het 

geeft je nieuwe ideeën. Opvoeden 
gaat nergens vanzelf, dat geeft 
nieuwe moed.’ Jan hecht belang 
aan een gestage drup, als het gaat 
om huisgodsdienst en gesprek bin-
nen het gezin. ‘Opvoeding is niet 
maakbaar, maar beïnvloed het le-
ven fundamenteel en onuitwisbaar. 
Laten we beseffen dat een opvoe-
ding eenmalig, uniek en de meest 
kansrijke manier is om aan vorming 
te doen. Dat schept een grote ver-
antwoordelijkheid. Voor alles en ook 
na alles wat we kunnen zeggen en 
doen, blijft het pure genade als de 
Heere kinderen Zijn genade en het 
leven schenkt. Juist omdat het kin-
deren van ons zijn.’

Kinderen 
• Anne-Wycke (12)
• Harmen-Jan (9)
• Femke-Marij (5)
• Ard-Reinier (1)

Beance
• Moeder 
• Parttime leerkracht speciaal 

basisonderwijs

Jan
• Vader
• Directeur Zorg, Jacobus 

Fruijtier Scholengemeenschap 
• Ouderling Hersteld Hervormde 

gemeente Apeldoorn
• Diverse bestuursfuncties, 

raadslid SGP
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Geef mij je hart
Spreken van hart tot hart schept 
verbinding. Salomo weet daarvan, 
als hij in Spreuken 23:26 met zijn zoon 
spreekt: ‘Mijn zoon! Geef mij uw 
hart.’ Hierin ligt een praktische les. 
Zoek verbinding met de kern van de 
ander. Uit ervaring weet Marius dat 
jongeren hun hart willen openen. 
Marius: ‘De toon maakt de muziek. 
Jongeren zitten boordevol vragen. 
Als je de juiste snaar raakt, gaan ze 
vanzelf meezingen.’ Marius illustreert 
dit met een concreet voorbeeld. 
‘Een aantal dagen geleden las ik 
met een groep jongeren uit Jesaja 
1. Jesaja vertelt aan het volk hoe de 
Heere over hen denkt. Het volk heeft 
er een potje van gemaakt. De Hee-
re gruwelt ervan dat het volk bidt 
en tegelijkertijd de zonden aan de 
hand houdt.’ Marius vraagt zijn jon-
geren hun leven naast dit gedeelte 
te leggen. Zien zij overeenkomst? 
‘Een van de jongeren zei: ‘Ik weet 
dat ik dingen doe die niet door de 
beugel kunnen. Toch blijf ik bidden.’ 

Op zo’n moment vraag ik aan hen 
hoe het kan dat de Heere het ge-
bed dan niet verhoort.’ Het is niet 
Marius’ doel om jongeren de les te 
lezen. ‘Steeds weer is het mijn doel 
om ze zelf na te laten denken. Wat 
betekent dit voor jou? Ik wil dat ze 
zelf tot de conclusie komen, dat ze 
zo niet voor de Heere kunnen leven. 
Als je je zonden belijdt én laat, dan 
kun je de Heere vinden.’

Een geopende Bijbel
De inwoner van ’s-Gravendeel 
brengt gesprekken op gang door 
veel voorbeelden te gebruiken. ‘De 
Bijbel is onze bron. Die moet open! 
Hoe doe ik dat? Jongeren moeten 
zich persoonlijk door de tekst aan-
gesproken voelen. Als God door de 
mond van Zijn knechten tot het volk 
spreekt, is dat voor hén!’ Marius ge-
bruikt eenvoudige bewoordingen. 
‘Ik zoek voortdurend naar de verbin-
ding met de belevingswereld van de 
jongeren, naar voorbeelden die voor 

hen herkenbaar en sprekend zijn. 
Het liefst maak ik die ook concreet 
zichtbaar. Dan gaat Gods Woord 
vanzelf open.’ Ook hierbij geeft 
Marius een voorbeeld. ‘De Heere 
zegt van Zichzelf dat Hij het Licht der 
wereld is. Om dit te verduidelijken 
voor jongeren heb ik een kaars aan-
gestoken. Om de kaars heen zette ik 
een aantal waxinelichtjes neer. Die 
lichtjes, dat zijn wij. Ik stelde aan de 
jongeren een eenvoudige vraag: 
‘Zijn deze waxinelichtjes in staat om 
zichzelf aan te steken?’ Ze waren 
het er allemaal over eens dat dat 
niet kon. Toch vraagt de Heere van 
ons om een licht in de wereld te zijn. 
Dat kan alleen als we door het grote 
Licht Zelf ontstoken worden.’ Marius 
stimuleert het gebruik van voor-
beelden graag. ‘Gebruik massa’s 
voorbeelden en maak ze zichtbaar! 
Ik put uit elke bron. Het dagelijks 
leven, de natuur, de krant en ga zo 
maar door. Die voorbeelden doen 
het hem. Voor mij is dat de sleutel tot 
opening van het Woord.’ Dit vraagt 

Dagelijks voert hij gesprekken met jongeren. In zijn gezin, op zijn werk en in 

het ambt. Marius van Steensel geniet van spontane, open gesprekken. ‘Volgens 

mij zijn er geen jongeren die hun hart voor honderd procent dichtgedaan 

hebben. Als je het hart weet te raken, kun je met elke jongere in gesprek 

komen. Zelfs met jongeren die afgehaakt lijken te zijn.’
Jacoline Roon

Leidinggevenden en ambtsdragers

De juiste toon zorgt 
ervoor dat jongeren 
automatisch mee 

gaan zingen

Marius van Steensel over 
gespreksvoering met jongeren

34



oefening. ‘Je gaat de fout in als je 
jouw verhaal wilt vertellen en van 
jongeren verwacht dat ze alleen 
maar luisteren. Zorg dat je in gesprek 
raakt. Wees oprecht en puur. Voer 
gesprekken rondom het Woord van-
uit een houding, die jongeren van je 
kennen uit het leven van elke dag. 
Als dat lukt, heb je het mooiste werk 
van de wereld. Ervaring is daarin de 
beste leermeester. Uit boeken kun je 
best wat leren, maar van jongeren 
zelf het allermeest.’

Diepe drijfveren
Marius heeft talloze ervaringen 
opgedaan in het voeren van ge-
sprekken met jongeren. ‘Ik zie er 
altijd naar uit en ik zie er ook altijd 
tegenop. Ik bereid me nooit tot in 
de details toe voor, omdat een ont-
moeting rondom het Woord geen 
afgedraaid lesje moet worden. 
Hierdoor ontstaat maximale ruimte 
voor een gesprek. Dat vraagt de 
nodige kwetsbaarheid van me.’ Die 
kwetsbaarheid heeft Marius graag 

voor zijn jongeren over. ‘Ik zie hen 
als mijn schapen. Op hun levenspad 
mag ik een stukje meelopen. Als 
herder. Wanneer jongeren van het 
pad afgaan, probeer ik hen een 
tikje tegen de neus te geven. Het is 
mijn diepste drijfveer om hen aan 
Christus’ voeten te brengen. Daar-
voor mag geen moeite teveel zijn. 
Zo werk ik onder mijn jongeren: in de 
verwachting dat de Heere Zelf hen 
daar brengen zal!’

Marius:
• Getrouwd met Annet
• Vader van Anna (11),  

Auke (9) en Sara (7)
• Docent Godsdienst, Calvijn 

College
• Ouderling Hersteld Hervormde 

gemeente Numansdorp
• Leidinggevende jeugdvereni-

ging ‘Samuël’ 16+

www.messiasbelijdendejoden.nl

Joden die Jezus als 
Messias belijden
hebben het in Israël moeilijk!

Zij hebben uw hulp nodig

• Om diaconale steun te geven

• Om lectuur te verspreiden

• Om gemeenten op te bouwen

• Om toerusting te geven

Uw gift kunt u overmaken naar:

NL90 RABO 0377 8534 96 t.n.v. Stichting 
Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk

“Denkt u aan hen
 in uw gebed?”

  

 

HERVORMDE KERK
HERSTELD

 

Intekenprijs

Na 1 juni 2014 € 8,95

Tot 1 juni 2014

7.50

advertentie
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