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Ledeninformatieblad en coronacrisis
Dit nummer van het Ledeninformatieblad verschijnt in een periode
waarin de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus nog
altijd voortduren. Het raakt alle lagen van de samenleving, ook
het functioneren van kerk en gemeente. Bij het ter perse gaan van
dit nummer was nog niet bekend of er enige versoepeling van de
beperkende maatregelen zal plaatsvinden of niet. De redactie wijst u op
de website van de kerk. Daar vindt u de laatste adviezen en richtlijnen
van het breed moderamen van de generale synode in dezen.
Het thema van de uitgave die voor u ligt, is ‘Duurzaamheid’. Het is
gegeven de coronacrisis extra actueel. De redactie leeft mee met allen
voor wie dit virus zulk een diepingrijpende gevolgen heeft en spreekt
de wens uit dat de krachtige roepstem die van deze crisis uitgaat,
zijn vrucht zal dragen in het persoonlijk leven van een ieder van ons,
in het midden van gemeente en kerk, onder ons volk en niet minder
wereldwijd (2 Kron. 7:13b-14).
Redactie
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Zicht op het Woord

'De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar volheid,
de wereld en die daarin wonen'
(Ps. 24: 1)

Van U zijn alle dingen
Garderen, ds. D. Zoet

D

e aarde met alles wat erop is, het is alles van de
Heere! In Adams hart leefden deze woorden als een
heerlijk loflied. De Heere heeft alles geschapen.
Hij deed dat met het oog op Zichzelf. De mens
kreeg daarbij een hoge plaats. Hij ontving de opdracht om de
aarde te bouwen en te bewaren (Gen. 2: 15). Adam mocht de
schepping vrij gebruiken tot eer van God. Maar wat is daarvan
terechtgekomen?
Het oorspronkelijke loflied is door de zondeval totaal verdwenen uit ons hart. Los van God levend, hebben wij ook de
schepping los van God gemaakt. Wij gebruiken de schepping
niet meer om onze Schepper te dienen, maar onszelf. De
schepping zucht onder onze heerszucht en hebzucht. De
mens, die uit het paradijs is verdreven, leeft met de overtuiging
dat alles van hem is en dat de Heere niets meer heeft te zeggen. Wij doen alsof de Heere Zich heeft teruggetrokken en wij
onze gang kunnen gaan.
Wat is dat echter een grote vergissing. Want de schepping is
van God. De Heere is en blijft er de rechtmatige Eigenaar van.
Hij heeft zeggenschap over alles en iedereen. Naast Schepper
is God ook Onderhouder. Ondanks dat niemand naar God
vraagt, en allen van Hem zijn afgeweken, blijft Hij in Zijn lankmoedigheid zorgen. Guido de Brès belijdt dat God de schepping onderhoudt en regeert om de mens te dienen, opdat de
mens zijn God diene (NGB, art.12). Dat schept dus verplichtingen. Daarom: gedenk aan uw Schepper (Pred. 12:1). Zoek
Hém! Zoek Hém te dienen. Uw leven behoort Hém toe.
Waar de Heere door Zijn Woord en Geest herscheppend werkt
en het wonder van de wedergeboorte schenkt, krijgen zondaren een hart dat gaat verlangen om voor God te leven. We
krijgen oog en hart voor onze Schepper én Zijn schepping. We
leren voor Hem buigen in het stof en gaan Zijn recht erkennen
op ons leven en dat van iedereen. Alles wat adem heeft, love
den Heere (Ps. 150: 6).
Werkelijk belijden dat de aarde van de Heere is, houdt ook in
dat je de weg gaat die de Heere wijst. Je beseft dat je geroe-

pen bent een goede rentmeester te zijn. Gods kinderen weten
dat zij de aarde hebben te bouwen en te bewaren voor hun
Schepper. Zij doen dat uit liefde tot Hem en in afhankelijkheid van Hem.
Er komt een dag dat iedereen rekenschap moet afleggen aan
God. Gods kinderen leven daarbij. Zij weten dat alles voorbij
gaat, ook deze aarde. Zij beseffen dat zij hier geen blijvende
stad hebben. Soms mogen ze met heel hun hart zuchtend
van verlangen uitzien naar de nieuwe hemel en aarde. Ook de
aarde zucht naar de jongste dag. Want wij weten dat het ganse
schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu
toe (Rom. 8:22).
Dat alles voorbijgaat, ontslaat ons niet van de hoge roeping om
op een verantwoorde wijze om te gaan met de aarde, die door
God geschapen is en ons in bruikleen is gegeven. Paulus wijst
erop dat de mens de wereld moet gebruiken als niet misbruikende (1 Kor. 7:30,31).
Staan wij er voldoende bij stil dat de gedaante van deze wereld
voorbijgaat? Dat we niet altijd op deze aarde zullen blijven?
Hebben we oog gekregen voor het ene nodige? Buiten God en
Zijn Christus blijven we verloren. Aan die nameloze ellende
wil Gods Geest ons ontdekken voor het voor eeuwig te laat is.
Hij maakt tot een arme van geest. Zulke armen van geest worden in het Evangelie zalig genoemd. Derzulken is het Koninkrijk der hemelen (Matth. 5: 3). Zij worden door Christus rijk
gemaakt en deelgenoot van duurzame schatten, die bij de dood
niet ophouden. De rijkdom van Gods genade in Christus is
eeuwig blijvend. Hij zegt: Rijkdom en eer is bij Mij; duurachtig
goed en gerechtigheid (Spreuken 8:18). Hij doet Zijn liefhebbers beërven dat bestendig is (vers 21). Dat is een duurzaam
en onvergankelijk geluk. En straks hoort daar, voor degene die
de Heere leerde vrezen, de nieuwe hemel en aarde bij.
‘t Goed dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aard'rijk erven.
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Diaconaat rond verslavingszorg

Verslavingszorg (2)
J. van de Kamp en G.R. van Leeuwen

H

oe moeten we verslaving
in Bijbels licht zien? In de
vorige aflevering zijn al enkele wortels ervan aan bod
gekomen, namelijk begeerte, leegte en
schaamte. Er spelen echter nog meer
aspecten een rol:

1

Godsbeeld: Adam en Eva verborgen zich voor God toen ze
Zijn stem in de hof hoorden en
ze vreesden. Hoewel God door
Zijn wet zondaren wil verschrikken
om hen tot Christus te leiden, kan de
angst voor God door een negatief zelfbeeld, dat samenhangt met verslaving,
versterkt worden. Iemand die zichzelf
afwijst en afbreekt kan zich totaal niet
voorstellen dat God hem genadig kan
zijn, maar vangt alleen Bijbelteksten op
waarin staat dat God hem veroordeelt.
Hij is bang voor God. Bovendien denkt
hij dat hij eerst aan voorwaarden moet
voldoen wil God hem genadig zijn: hij
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moet eerst zijn leven beteren en met
God in het reine komen. En dat lukt
steeds weer niet.

2

Gebondenheid: door toe te
geven aan de duivel, gaven
Adam en Eva zichzelf aan
hem over en werden ze slaven van hem. Zo zijn wij allemaal van
nature gevangen in zonde en schuld;
verslaving is daar ook een bepaalde
vorm van.

3

Vervreemding van andere
mensen: toen Adam door God
werd aangesproken op het feit
dat hij de verboden vrucht had
gegeten, gaf hij Eva en uiteindelijk God
de schuld. Zo geven ook wij, als we geconfronteerd worden met onze zonden,
anderen de schuld. Ook verslaafden nemen de houding aan van slachtoffer van
het gedrag van anderen. Zo verliezen ze
het open contact met anderen.

Als we van deze Bijbelse lijnen doordrongen raken, gaan we anders naar
verslaafde gemeenteleden kijken. De
volgende vraag is hoe ambtsdragers
en anderen verslaafde gemeenteleden
en hun omgeving kunnen bijstaan.
Allereerst geven we handreikingen om
openheid en veiligheid te creëren, in
de tweede plaats om te signaleren en
bij te staan, ten slotte om de omgeving
van een verslaafde te ondersteunen.

Openheid en veiligheid
Uit het onderzoek naar verslaving
binnen de gereformeerde gezindte
blijkt dat er voor gemeenteleden die
met verslaving te maken hebben een
hoge drempel bestaat als het gaat om
het afstappen op ambtsdragers of op

andere gemeenteleden. Daarom is het
belangrijk deze drempel te slechten.
Maak het onderwerp bespreekbaar.
Ga op gemeente- en catechisatieavonden en jeugdverenigingen met jongeren, ouders en andere gemeenteleden
in gesprek over verslaving.
Zorg er verder voor dat mensen die
kampen met verslaving zich veilig voelen in de gemeente. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat er over hen geroddeld
zal worden als ze een kerkenraadslid
vertellen over hun verslaving. Dit kan
voorkomen worden door binnen de
kerkenraad vertrouwelijk om te gaan
met het verhaal van een verslaafd
gemeentelid. Anderzijds is het soms
nodig dat een ambtsdrager aan wie
een verslaafd gemeentelid zijn verhaal heeft toevertrouwd, dit met een
broeder deelt, bijvoorbeeld als de
ambtstermijn van de betreffende ouderling of diaken binnenkort verlopen
is. In het kader van vertrouwelijkheid
kan ook gedacht worden aan het aanstellen van een vertrouwenspersoon
binnen de gemeente voor gemeenteleden die worstelen met een
verslaving.

Signaleren en
bijstaan
Iedereen kan een rol spelen bij het signaleren van
verslaving. U ziet bijvoorbeeld dat iemand
steeds meer in de problemen komt: hij krijgt
steeds meer lichamelijke
klachten, komt afspraken
niet na (vroege signalen),
krijgt woede-uitbarstingen,
ruikt naar alcohol of andere
middelen (probleemfase) of
komt zelfs onder invloed in
de kerk of op straat (eindfase). U dient al bij de eerste
signalen betrokkenheid
te tonen. U kunt de open
vraag stellen hoe het gaat
en dan doorvragen.

Wanneer u in gesprek komt met het
verslaafde gemeentelid zelf, dan is
het erg belangrijk dat u zich pastoraal
opstelt, door barmhartig en bewogen
te zijn, juist ook als de ander zich onbetrouwbaar gedraagt en afstand houdt.
Dit kunt u doen door de ander proberen te begrijpen: wat doet het gebruik
van middelen met u, wat is de zin van
uw leven, hoe gaat het binnen uw gezin en familie? Zo komt u hopelijk ook
te weten in welke fase van verslaving
iemand zit en hoe hij daartoe gekomen
is.

Hulpverlening
Als u kunt peilen in welke fase iemand
zich bevindt, kunt u daarop gericht
inspelen. Binnen de verslavingszorg
wordt onderscheid gemaakt in vier
fases: herkennen, erkennen, loslaten
en veranderen. Uiteraard kunt u niet
dit hele proces begeleiden. Hiervoor
is professionele hulpverlening nodig .
Daarnaar kunt u doorverwijzen, maar
uw gemeentelid dient zelf de stap te
zetten om daar aan te kloppen. Tenzij
hij u vraagt om het contact te leggen
of in het geval dat hij grote schade aan
zichzelf en zijn omgeving toebrengt.
Dan dient u zelf contact op te nemen
met de hulpverlening. De rol van u als
ambtsdrager is vooral de geestelijke,
begripvolle ondersteuning. U wordt
geroepen om in het gesprek met uw
gemeentelid eerlijk te benoemen wat
de diepste oorzaak van verslaving is,
namelijk onze zondigheid, maar ook om
te getuigen van de verlossing en heling
(Ps. 103; Jes. 53) die bij God vandaan
mogelijk is.
(wordt vervolgd)

Literatuur:
Zie voor een overzicht van instanties
voor hulpverlening: https://www.
hersteldhervormdekerk.nl/uploads/Diaconie/
Publicaties/Overzicht_diaconale_organisaties_-_
versie_2.0.pdf
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Chisomo (11)
wil dokter
worden…
…maar ze heeft een aangeboren
oogafwijking. Haar ouders
hebben geen geld voor medische
hulp en ze kan nauwelijks naar
school. Toch hoeft ze haar
droom niet op te geven.
Stichting Stéphanos helpt
kinderen als Chisomo met
voedsel, kleding, medische
zorg en (Bijbels) onderwijs.

De Steenrots is een organisatie die werkt vanuit een Bijbelse
geloofsovertuiging. Geloof, Hoop en Liefde zijn drie pijlers in de zorg die
De Steenrots biedt aan mensen met een psychiatrische aandoening.
Wij bieden 24-uurszorg aan in een Beschermde Woonvorm op locatie
De Reling in Katwijk (ZH), de bewoners wonen:

* Op de groep, met een gezamenlijke keuken en woonkamer.
* In een studio, waar met kan terugvallen op de groep.
* In een appartement, met een hoge mate van zelfstandigheid.

voor
€ 15 geeft
eru al 3 kind
!
bijbels

Ben jij op zoek of heeft u iemand in uw omgeving of familie die in
aanmerking komt voor een Beschermde Woonvorm, neem dan contact
op met Ria van der Leer, zij vertelt u/jou graag meer.
Stichting De Steenrots Mgr. Bekkersstraat 61, 2223 AR Katwijk
071-7630800 / info@steenrotskatwijk.nl

Maak uw bijdrage over op
NL74 RABO 0335 3074 50
t.n.v. Stichting Stéphanos
of doneer online via
www.stephanos.nl/ikhelp
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Zich op Diaconaat

Moet diaconaat gericht zijn
op duurzaamheid?
prof. dr. W. de Vries

M

oet diaconaat ook gericht
zijn op duurzaamheid?
Om die vraag te beantwoorden moeten we
eerst helder hebben wat we bedoelen
met duurzaamheid. En vervolgens wat
de taak is van diaconaat.
Duurzaamheid wordt wel gedefinieerd
als een omgang met de aarde ‘die
aansluit op onze behoeften zonder de
behoeften van toekomstige generaties
in gevaar te brengen’. Dat sluit aan
op de bekende tekst in Genesis 2:15:
'Zo nam de HEERE God den mens,
en zette hem in den hof van Eden om
dien te bouwen en dien te bewaren.' In
zijn uitleg van die tekst schrijf Calvijn:
‘Wie een akker bezit moet toezien dat
hij de grond door zorgeloosheid niet
uitgeput laat worden, maar hij moet er
zich op toeleggen om hem zó aan de
nakomelingen over te leveren als hij
hem heeft ontvangen, of nog beter verzorgd.’ Hij wijst er dan op dat de mens
Gods rentmeester is en we mogen niet
‘door misbruik bederven wat God wil,
dat bewaard wordt’.
Maar dat bederf is wel gekomen. De
zondeval. Dat is niet alleen een breuk
tussen God en mens en tussen mensen
onderling, maar ook tussen de mens
en de schepping. Door onze zonde is
de ‘ganse schepping in barensnood tot
nu toe’. Als wij de aarde uitputten en
de natuur geweld aan doen, louter om
economisch gewin, is dat zonde voor
God. Want God is de eigenaar van al
het geschapene en hij heeft niet alleen
recht op ons leven, het gebruik van ons
verstand en onze gaven, maar ook op

ons bezit. Want het is ten diepste niet
van ons. ‘De aarde is des HEEREN,
mitsgaders haar volheid, de wereld en
die daarin wonen’ (Ps. 24: 1).
Een van de bekendste aanvallen op
het christendom in relatie tot duurzaamheid is die van de historicus Lynn
White in 1967. Dit gebeurde in een
artikel in het wereldberoemde wetenschappelijke tijdschrift Science. Daarin
stelde White dat de oorzaak van de
milieucrisis gelegen is in de christelijke
levensovertuiging omdat die de mens
en zijn heil centraal stelt, waarbij deze
de aarde mag exploiteren.
Hoewel dat terecht is weerlegd, moet
helaas toch gezegd worden dat christenen niet altijd zoveel aandacht hebben
gehad voor de gevolgen van hun daden
voor het milieu en de natuur. Nu mag
die aandacht geen apart gebod worden,
maar het moet ingebed zijn in het besef dat deze wereld en ons bezit van
God is, zoals David dat verwoorde bij
de voorbereiding van de tempel: ‘Want
het is alles van U en wij geven het U
uit Uw hand. Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor Uw aangezicht,
gelijk al onze vaders’ (1 Kron. 29:1415). Duurzaamheid, in de zin van zorg
voor Gods schepping, heeft te maken
met het vierde gebod (rusten in de economie), het achtste gebod (geen roofbouw) en het tiende gebod (geen overconsumptie). Een kritische belichting
van onze levensstijl, en aandacht voor
bijvoorbeeld het kopen van ‘fair trade’
producten om uitbuiting van mens en
natuur tegen te gaan, mag en moet bij
de behandeling van die zondagen zeker

aandacht hebben. De Schrift is breder
dan de heilsleer alleen.
Natuur, biodiversiteit en leefomgeving
hebben hun waarde als schepping van
God. De rechtvaardige kent het leven
van zijn beesten en de schepping roept
er toe op God te loven. Het is daarom
niet om het even hoe wij hierin handelen. In de Bijbel wordt aangegeven dat
de schepping lijdt onder de zonden van
de mens (zie bijvoorbeeld Hos. 4:3).
Zoals een christen aandacht voor duurzaamheid moet hebben geldt dit ook
voor een kerkvoogdij bij de (ver)bouw
van een kerk.
Bovenstaande wil niet zeggen dat het
steunen van projecten op het gebied van
duurzaamheid een taak van de diaconie
is. Diaconaat is gericht op dienstbaarheid aan de naaste. Het gaat om hulp
en aandacht bieden aan mensen die dit
nodig hebben, waarbij ook Gods Woord
mag en moet opengaan. Maar toch is er
wel een relatie. Want de te verwachten
inzet op verduurzaming, bijvoorbeeld
van de woning, kan onevenredig ten
laste komen van mensen die het toch
al niet breed hebben. Dan is diaconale
hulp geboden en kan diaconaat toch
indirect ten goede komen aan verduurzaming van onze levenswandel.
Tenslotte: Duurzaamheid in het leven
van een christen, en dus ook van een
diaken, moet zijn verworteld in het
gebed: ‘Leer ons voor overdaad ons
wachten, opdat we ons gedragen zoals
het behoort, doe ons het hemelse betrachten.’ Want waar uw schat is, daar
zal ook uw hart zijn.
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Thema-artikel GDC

Hoe huizen bouwen die
aardbeving-bestendig zijn?

Noodhulp op Sulawesi
Arjet Borger (ZOA) en Jan van de Kamp (GDC)

Regelmatig verleent de generale diaconale commissie
(GDC) steun aan het verlenen van noodhulp. Zo ook aan de
hulpverlening vanwege de aardbevingen, die eind september
2018 het Indonesische eiland Sulawesi troffen. Het geld
daarvoor werd bij elkaar gebracht door een landelijke
GDC collecte, die € 218.977,63 opbracht. Dit project werd
uitgevoerd door ZOA in samenwerking met Indonesische
partners. Om hulp te verlenen met het oog op de langere
termijn, hebben deze en andere projecten een lange
doorlooptijd. Hieronder leest u hoe een dergelijk project in
zijn werk gaat.

Schade
Op vrijdag 28 september 2018 vonden
er op Sulawesi twee aardbevingen
plaats, de sterkste met een kracht van
7,4 op de schaal van Richter. Daarmee was de rampspoed echter nog
niet voorbij, want de bevingen werden
gevolgd door een vloedgolf. In totaal
vielen er zo’n 1.400 doden en waren er
meer dan 70.000 ontheemden...

Noodhulp
Na deze ingrijpende gebeurtenissen
werd er meteen een noodhulpactie op
gang gezet door ZOA’s partners World
Renew (WR) en Yayasan Bumi Tang8

Impressie van de
metselaar-training
Naam: dhr. Arham, 33,
uit het dorp Ramba
Genoten onderwijs: basisschool
Burgerlijke staat: getrouwd,
2 kinderen
Beroep: metselaar
Volgens dhr. Arham bood hulporganisatie YBT wat hij en anderen echt nodig
hadden. ‘Dat zal ik nooit vergeten.’

guh (YBT) voor de eerste zes maanden
na deze ramp.
Vervolgens is onderzocht welke andere
nood nog hoog was. Dit heeft geresulteerd in een noodhulpactie in de
regio Sigi in het midden van Sulawesi,
waarbij ook ZOA betrokken is. Hier
was 51 procent van de huizen middelmatig of zwaar beschadigd en moest
hersteld worden.
Voor deze actie zijn de volgende doelen
gesteld: verbetering van sanitair en
hygiëne, heropbouw van beschadigde
huizen en training van metselaars in
het bouwen van aardbeving-bestendige
huizen. Er is dus gekozen voor een aanpak met het oog op de langere termijn.
Ten behoeve van het eerste doel moesten 60 latrines gebouwd worden, ten
behoeve van het tweede doel 60 huizen
opnieuw gebouwd worden.
Door de presidentsverkiezingen in het
najaar van 2019 en de onrust die dat
tot gevolg heeft gehad, er vielen acht
doden en meer dan 600 gewonden,
heeft het project enige vertraging opgelopen. Niet alle vergunningen konden
namelijk afgegeven worden. Inmiddels
hebben niet-overheidsorganisatie’s
(NGO’s), zoals ZOA en haar Indonesische partners, weer toestemming van
de overheden om huizen te bouwen.

Voortgang
Wat is de stand van zaken op
dit moment?
• Er zijn ruim 200 metselaars getraind.
• Er zijn diverse modelhuizen gereed,
inclusief latrines, en 14 huizen zijn
bijna gereed.
• Er wordt nog hard gewerkt aan het
bepalen en onderzoeken van de schade aan andere huizen. In het dorp
Ramba is vastgesteld dat 62 huizen
opnieuw gebouwd moeten worden,
in Bangga zijn volgens ruwe cijfers
wel 571 huizen compleet verwoest.
• Sommige mensen komen voor een
huis van de overheid in aanmerking.
De partnerorganisatie van ZOA kijkt
of mensen voor wie dat niet geldt,
wel voor een woning in het kader
van de noodhulpactie in aanmerking
komen. Daarbij gaat het om de meest
kwetsbaren: (oudere) weduwen,
huishoudens waar een vrouw aan het
hoofd staat of huishoudens die geleid
worden door een kind (helaas een
realiteit in Sulawesi).

Wat had Arham nodig? Hij noemt de
metselaar-training. Voor en na de aardbeving kon hij alleen stenen leggen,
maar door deze cursus leerde hij meer,
namelijk om een eenvoudig, maar sterk
huis te bouwen. ‘Dit is de eerste keer
dat ik zie hoe je een huis met gewapend beton bouwt. Ik ben zo blij dat
we de technieken daarvoor hebben
geleerd en dat ik dat in de praktijk kan
toepassen. Gaas vastbinden is gemakkelijk, maar je moet er niet aan denken
dat er een aardbeving komt.’
Door deze training leerde Arham ook
om aan de toekomst te denken: ‘Het is
mijn taak om op een verantwoordelijke
manier huizen te bouwen en materialen te kiezen. Huizen moeten volgens
een bepaalde standaard gebouwd worden, zodat ze sterk zijn en veiligheid
bieden aan de mensen die er wonen.’

De noodhulpactie loopt nog door tot en
met D.V. eind september van dit jaar.
Als ZOA en GDC willen we op deze
manier de inwoners van de regio Sigi
voor de langere termijn hoop bieden,
met het gebed dat de mensen nieuwsgierig worden naar het christelijk geloof
en hun hoop op God leren stellen.
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Zicht op opleiding en vorming

Duurzame
theologie
Ds. P.C. Hoek

D

uurzame theologie - dat kon
wel eens een betrekkelijk
nieuw begrip zijn. Al is de
zaak wat mij betreft al heel
oud. Laten we eerst het begrip ‘duurzaam’ wat meer aanscherpen. Volgens
de lexica is duurzaamheid ‘de eigenschap van lang goed te blijven of te
blijven bestaan’. Duurzaam wordt dan
ook gedefinieerd als ‘bestendig’, ‘hecht’
en ‘solide’. Welke theologie komt daar
voor in aanmerking? Naar mijn besef
moeten we dan bij de theologische
klassieken uitkomen. De theologen die
de klassiek christelijke theologie representeren, lezen en citeren we immers
nog steeds? En zíj zijn nog altijd het
referentiepunt voor menig orthodox
theologisch schrijver vandaag de dag.
Voor deze theologische leidsmannen
– of het nu Augustinus, Anselmus,
Calvijn, Voetius of Owen betreft –

10

staat vast dat echte theologie zich
richt op God. Anders gezegd: Hij is
het object van de theologie. Het gaat
om de kennis van Hem. Deze kennis
van God (sacra doctrina) heeft om te
beginnen God Zelf en Hij laat er genadig mensen in delen. Hij gééft Zich te
kennen, te weten door Zijn Woord. Op
die kennis is ook de theoloog aangewezen. Hij is geroepen om te luisteren
naar wat de Heere zegt en daarover
na te denken. Theologie is dan ook
voor alles bestudering en uitleg van de
Schrift.
Maar als theologie dat naar haar wezen is – uitleg en ordening van de
geopenbaarde doctrina – kan ze dan
wel wetenschap heten? Wie denkt dat
dat een typisch (post)moderne vraag
is, heeft het mis. Voor die vraag kwam
de middeleeuwse theologie ook al
te staan. Gaat wetenschap niet over

waarneembare, meetbare en controleerbare feiten? Over dat wat je kunt
observeren en meten? En aangezien
niemand rechtstreeks God kan zien
of op een natuurwetenschappelijke
manier bewijzen, kun je toch moeilijk anders dan concluderen dan dat
theologie géén wetenschap is. Volgens
de grote christelijke theologen uit die
tijd is theologie echter zelfs meer dan
wetenschap! Het is wijsheid: geen
scientia maar sapientia. De theoloog
begint bij het geloof; maar omdat de
geloofszekerheid op God berust, kent
de theologie een groter zekerheid dan
welke wetenschap ook! Vervolgens
staat ook de in de theologie bestudeerde werkelijkheid, namelijk God, hoger
dan het object van welke wetenschap
dan ook. Zo overtreft de theologie alle
theoretische wetenschappen. Het weinige dat de theoloog van God weet, is
van meer waarde dan de kennis van de

dingen die alle andere wetenschappen
tezamen geven.
Veel moderne theologie is zo onder de
indruk van de eis dat slechts van echte
wetenschap sprake is als het gaat over
harde, waarneembare en verifieerbare
feiten dat ze zich nog louter daarmee
bezig houdt. Die ‘theologie’ is bezig
met religieuze mensen, hun religieuze
praktijken en hun religieuze teksten.
Dat is een theologische aardverschuiving: men heeft de mens in plaats van
God tot object van de theologie verheven. In klassiek christelijk perspectief
is dat pure pseudo-theologie.
Theologie richt zich op het kennen
van God. En dat met al de heiligen.
Na de Schrift gelden betrouwbare
theologen, aan wie Gods Geest bijzonder licht en inzicht schonk, als
bronnen van de theologie. Zij helpen

ons de Schrift beter te verstaan. In het
licht van dit thema raad ik theologen
en theologen in spe dan ook aan om
duurzame bronnen gebruiken…
Die de eigenschap hebben van lang
goed te blijven, van bestendig en solide te zijn. Niet allerlei theologische
eendagsvliegen. Er zoemen er wat
rond. Er wordt wat afgeschreven…
Niet in de laatste plaats vanwege een
hijgerig academisch klimaat dat een
stroom aan publicaties oplevert, waar
het overgrote deel van de mensheid
nooit een letter van lezen zal. Nog
afgezien van de zin en helaas ook onzin van veel van deze epistels. En de
theologie van vandaag blaast dapper
haar partijtje mee. En intussen is er
geen auteur die zelfs maar bij benadering in de buurt komt van de grote
doctores ecclesiae: Augustinus, Anselmus, Bradwardine, Luther, Calvijn,
Voetius, Owen en zoveel anderen.

Zelfs menig schrijvend dominee uit
het verleden blijkt de lat te hoog te
leggen voor veel theologen van nu. Ik
lees nog niet zoveel dat het haalt bij
Spurgeons, Bunyans of Flavels pennenvruchten.
De 21e eeuw roept om theologie van
kwaliteit. Gemeten langs de meetlat
van de klassiek christelijke theologie.
En als dat betekent dat we fors in de
kwantiteit gesneden wordt, zou dat
alleen maar een zegen zijn. Het gaat
de ware theologie om God, en om
waar het God om gaat – en dat is Zijn
eer en Zijn rijk. Naar dat ‘nut’ van de
theologie moet gevraagd. Dient zij dat
doel? Is ze dienstbaar aan de kerk, aan
de voortgang van het Evangelie, aan
de zaligheid van zondaren? Dat zou ik
duurzaam willen noemen. Want ten
laatste gaat het om wat de eeuwigheid
verduurt.

‘Woord en wetenschap’
(dr. ir. W. de Vries, dr. M.J. de Vries,
dr. P. de Vries, uitgave Labarum Academic, 2020,
ISBN 978 90 8718 1284)

In 2018 was de jaarlijkse winterconferentie voor studenten en beginnende predikanten gewijd aan
de evolutietheorie en de invloed
daarvan op kerk en maatschappij.
De sprekers tijdens de conferentie
lieten op overtuigende wijze zien dat
door aanhangers van de evolutietheorie het gezag van Gods Woord
wordt aangetast. Dit geldt in het
bijzonder voor degenen die wetenschappelijke, menselijke inzichten

gelijk aan of zelfs boven Gods
Woord stellen. Voor de commissie
opleiding en vorming was dit aanleiding om de lezingen te bundelen
in een boek, getiteld ‘Woord en
wetenschap’. Het resultaat benadert
de evolutietheorie zowel vanuit een
natuurwetenschappelijk en historisch (dr. ir. W. de Vries), filosofisch
(dr. M.J. de Vries) als exegetisch
perspectief (dr. P. de Vries). Het
is geschreven vanuit de overtuiging

dat Gods Woord gezaghebbend is
en dat wetenschap daar niets aan
af doet omdat wetenschappelijke
feiten verschillen van theorieën die
daar uit voorkomen. Het boek is op
een toegankelijke manier geschreven en ‘verplichte’ leesstof voor
predikanten, studenten en ouders
die blijvend geconfronteerd zullen
worden met de aanvallen op Gods
Woord en het verheerlijken van de
menselijke rede.

11

Thema-artikel COV

De duurzaamheid

van de Schrift
dr. P. de Vries

A

ls kerkganger lezen we de
Bijbel in een vertaling. Zeker
als de vertaling getrouw is,
mogen we ervan overtuigd
zijn dat wij als wij de Bijbel lezen, de
stem van God horen. Echter, de kerk
moet uiteindelijk teruggrijpen op de
Bijbel in de talen waarin God Die ons
heeft gegeven. Voor het Oude Testament is dat het Hebreeuws en voor een
heel klein deel het Aramees en voor het
Nieuwe Testament het Grieks.
Zowel van het Hebreeuwse Oude
Testament als van het Griekse Nieuwe
Testament hebben we vele handschriften. Meer dan eens wordt de vraag
gesteld in hoeverre deze handschriften
betrouwbaar zijn. Ook al hebben wij
niet meer de allereerste handschriften
zoals de Bijbelschrijvers of hun medewerkers die hebben geschreven, we
mogen wel weten dat in de overgeleverde manuscripten de oorspronkelijke tekst van het Nieuwe Testament op
een getrouwe wijze tot ons komt.
Tot aan de vondst van de Dode
Zee-rollen in 1947 dateerden de oudste manuscripten van het Oude Testament uit de tiende en elfde eeuw na
Chr. Dat waren de Codex Aleppo en
de Codex Leningrad. De schriftelijke
arbeid van Mozes moet in de vijftiende eeuw voor Chr. worden gedateerd.
Dat betekent een afstand van bijna
2500 jaar en voor de jongste geschriften van het Oude Testament nog altijd
1500 jaar. Het was wel bekend dat de
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zogenaamde Masoreten de Hebreeuwse handschriften uiterst nauwkeurig
overschreven. Zij telden de medeklinkers en voegden aan de tekst die
louter uit medeklinkers bestond klinkers en accenten (wij zouden zeggen:
punctuatie) toe.

Tekst) volgen, die gebaseerd is op
handschriften uit de zogenaamde
meerderheidstraditie. Vrijwel alle
nieuwe vertalingen volgen een uitgave
van het Nieuwe Testament die veel
waarde hecht aan een klein aantal
oude handschriften.

Onder de Dode Zee rollen bevonden
zich handschriften van alle oudtestamentische Bijbelboeken met uitzondering van het boek Esther. De oudste
handschriften moeten in de derde
eeuw voor Chr. worden gedateerd.
Dat betekent dat we zo’n 1200 jaar
teruggaan. De vondsten hebben de
nauwkeurigheid waarmee de handschriften van het Oude Testament zijn
overgeschreven bevestigd. Tussen de
overgeleverde handschriften bestaan
minimale verschillen. Voor geleerden
zijn een enkele daarvan van belang.
Op volstrekt geen enkele wijze raken zij echter de boodschap van het
Oude Testament.

Maar ook dan geldt dat welk handschrift wij ook volgen, wij altijd met
dezelfde nieuwtestamentische boodschap in aanraking komen. Dat wij
weet hebben van verschillen heeft ook
te maken met de zeer grote hoeveelheid nieuwtestamentische handschriften die zijn overgeleverd. Er zijn boeken uit de oudheid tot ons gekomen
waarvan wij slechts één handschrift
hebben. Zo bezien levert de veelheid
van handschriften juist een overtuigend bewijs van de grote betrouwbaarheid waarmee het Nieuwe Testament
aan ons is overgeleverd.

Tussen de handschriften (kopieën)
van het Nieuwe Testament bestaat
grotere variëteit. Het overgrote deel
van de verschillen is te verklaren als
overschrijffouten. Ook zijn er spellingsverschillen. Enkele verschillen
zijn van wat groter belang. Een aantal
verschillen tussen de Statenvertaling
en ook de Herziene Statenvertaling
en andere Nederlandse vertalingen
is te verklaren uit het feit dat deze
eerste twee vertalingen de zogenaamde Textus Receptus (Overgeleverde

In het eerste hoofdstuk van de Geloofsbelijdenis van Westminster wordt
dan ook terecht beleden dat God door
Zijn bijzondere zorg en voorzienigheid
zowel het Oude Testament als het
Nieuwe Testament de eeuwen zuiver
heeft laten bewaren. De Bijbel is het
Woord van de Drie-enige God. Van
de Vader tot Wie wij alleen kunnen
naderen door de Zoon en dat in de
Heilige Geest. Laten we de Bijbel
lezen om God zo te leren kennen. Dan
kan het niet anders of wij blijven de
Bijbel lezen, omdat wij God zo hebben
leren kennen.

Zicht op Israël

Israëls
Verwachting
P.D. Knöps

I

n het voorjaar van 2017 ontving
ik het voorrecht om deel te gaan
uitmaken van de commissie Israël.
Maar mijn liefde voor Israël is al
van veel ouder datum. Die is mij met
de paplepel ingegeven. In ons ouderlijk
huis waren puriteinse schrijvers toonaangevend. Hun verwachting voor het
volk Israël werd dikwijls gelezen, voorgelezen en besproken. Het gebed voor
Israel werd niet vergeten.
Mijn liefde voor Gods oude volk kreeg
een nieuwe impuls, toen ik mijn vrouw
leerde kennen. Van mijn schoonouders

kreeg ik een prachtig boek: ‘Volk tussen
eeuwigheid en eenzaamheid’ van ds. P.
den Butter (alleen antiquarisch nog
verkrijgbaar). Dit boek is een eyeopener voor ieder die zich nog niet verdiept heeft in Gods beloften voor Zijn
verbondsvolk. Voor ieder die nog niet
overtuigd is van de aparte plaats, die
Israël heeft in Gods heilsplan.
Ds. Den Butter vroeg, als een van
de eersten binnen de gereformeerde
gezindte, aandacht voor de blijvende
bijzondere positie van het Joodse volk in
het handelen van Jahweh.

Hoewel talloze gebeurtenissen na 1978
(jaar waarin het boek uitgegeven is) de
situatie, binnen Israël en op het wereldtoneel, ingrijpend veranderd hebben, is
de boodschap van dit boek nog steeds
actueel:
We zijn aan de Heere, aan Israël en aan
onszelf verplicht, voor we iets over Israël
zeggen, te luisteren naar de Schriften.
Als we dat doen, zal het ons duidelijk
worden wat ons te doen staat: de ‘beminden om der vaderen wil’ liefhebben,
voor hen bidden en hen metterdaad
helpen.
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En dat zoveel te meer, daar wij - christenen - zwaar in de schuld staan bij het
Joodse volk. En dat ook zoveel te meer,
als wij zien dat de dag nadert. De dag
van Jezus’ wederkomst. De tijd is voorts
kort. De zaak van de Koning heeft haast!

heeft. Alle toezeggingen, die aan Israël
gedaan zijn, zijn niet overgegaan op de
kerk, maar blijven gelden voor Israël. De
Heere heeft Zijn volk niet verworpen,
al zijn er ernstige en zware gerichten
voltrokken in het bestaan van Israël.

Israël wordt onverminderd gehaat en
belaagd van alle kant. Satan weet ook
dat hij nog maar een korte tijd heeft. Hij
mobiliseert al zijn trawanten.

Helaas hebben Calvijn, en met hem
vele andere theologen, dat niet zo
gezien. Maar als God zegt: ‘Israël’, dan
bedoelt Hij ‘Israël’! Zijn beloften zijn
voor Israël.

Maar, die bij Israël zijn, zijn meer, dan
die bij hen zijn. De Heere zal Zijn raad
volvoeren.
Israëls herstel zal komen. Zij zullen in
de liefde van Christus aangenomen worden en hun Zaligmaker aannemen. Dat
zal de wereld verrijken met licht, kracht
en schoonheid: leven uit de doden!
Het is onmogelijk om in dit kort bestek
het hele boek (zeven hoofdstukken) te
behandelen. Uit het vierde hoofdstuk
wil ik graag nog wat doorgeven.
‘Verwachting’ staat erboven. Duidelijk
toont de schrijver aan, dat de vervangingstheologie geen Bijbelse papieren

Maar… in Christus zijn de beloften
tevens geadresseerd aan Zijn gemeente.
Gods Woord heeft in deze bedeling
twee adressen: Jood en heiden. Als
heidenen zalig worden, worden zij dat
in gemeenschap met Israël. Geen twee
volken, maar één volk van God, vergaderd uit Joden en heidenen.
Ds. Den Butter citeert, naast vele
andere puriteinen, Thomas Boston. In
1716 hield hij een preek onder de titel:
‘Aanmoediging om te bidden voor de
bekering der Joden’. Hij vraagt: ‘Hebt u
liefde en hart voor de kerk? Voor de hervorming van ons land en de hervorming
van de wereld? Hebt u verlangen naar de

opleving van het werk, dat nu tot stilstand
gekomen is? Naar een bloeiende toestand
van de kerk, die nu zo in verval is? Dan
moet u bidden voor de Joden!’
Met deze woorden vertolkt Boston de
Bijbelse opdracht: ‘Bidt om de vrede van
Jerusalem. Wél moeten zij varen die u
beminnen!’
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Ontmoeting ondersteund
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Zicht op de vrouwenbond

JERUZALEM
Stad van David
A. Rijken-Ubak

Jeruzalem: standbeeld Koning David (1010-970 v.Chr.)
Juda 7 jaar, Israël en Juda 33 jaar

Jeruzalem

Jeruzalem is de hoofdstad van Israël.
Het ligt hoog in de heuvels van Judéa
en is een van de beroemdste steden
van de wereld. Voor het Jodendom, het
christendom en de islam is het een heilige stad. Het bijzondere van Jeruzalem
ligt in Gods besluit: 'Mijn Naam zal
daar zijn' (Joh.8:29). De Bijbel noemt
Jeruzalem voor het eerst bij de ontmoeting van Abram met Melchizédek. De
koning van Salem zegent de aartsvader
(Gen.14:18-20).
Als de Israëlieten het Beloofde Land
binnentrekken lukt het hen niet om
de Jebusieten uit Jeruzalem te verdrijven. De stad is een sterke vesting, die

bovendien op een heuvel gebouwd is
met drie zeer steile hellingen. David is
koning van Juda en is in Hebron door
de oudsten gezalfd tot koning over
Israël. Hij wil de stad innemen. De
Jebusieten vertrouwen helemaal op de
onneembaarheid van hun vesting en
spotten met David: blinden en kreupelen zullen de stad wel verdedigen! (2
Sam.5:6). Aan de oostkant ligt echter
een geheime watertunnel, die in de
rotsen uitgehouwen is om water naar
de stad te leiden. Dat is heel belangrijk
want zonder watervoorziening is elke
stad ten dode opgeschreven. Toch betekent deze bron het einde van het bestaan van de Jebusieten in Jeruzalem.

De soldaten van David komen door
deze tunnel de stad binnen en veroveren deze. Zie ook 2 Samuël 5:7 ’Maar
David nam den burcht Sion in; dezelve
is de stad Davids.' Hier begint de Joodse geschiedenis van de stad. Sindsdien
is Jeruzalem: Stad van David!

Sion
Sion (ook Zion) is oorspronkelijk de
naam van het zuidelijk deel van de
oostelijke heuvel in Jeruzalem waarop
de 'Stad van David' is gebouwd. Op
de noordelijke heuvel verrijst later de
tempel. Ook die plaats wordt Sion
genoemd (en Moría (Kron.3:1). Sion
is later door orthodoxe joden vereen17

Van de
redactie
A. Rijken-Ubak

V

anwege de uitbraak van het
coronavirus zijn de Toerustingsdagen, maar ook de
Huishoudelijke Vergadering afgelast.

Jeruzalem, in de tijd van koning David

Via een tunnel gaan de
soldaten Jeruzalem binnen

In plaats van de verslagen daarvan
hebben we voor u een artikel over Jeruzalem, Stad van David. Het is naar
aanleiding van verschillende reizen
geschreven en sluit aan op ons nieuwe Bijbelstudieboekje over het leven
van David. We hopen en vertrouwen
dat ook dit boekje zijn weg wel zal
vinden naar de diverse verenigingen.
Van harte aanbevolen!
Inmiddels is het winterseizoen afgelopen en leven we in een wereld vol
zorgen.
David voor de ark (Kathedraal Gloucester)

We wensen u toe dat u mag weten
van Zondag 1 van onze Heidelbergse
Catechismus: 'Wat is uw enige troost,
beide in het leven en sterven? Dat ik
met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns
getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben...'
Dan kunnen we ook instemmen met
de dichter van Psalm 91:
Hij die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Koning
Beveiligd in den duist’ren nacht,
Beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen die op Hem bouwen,
Mijn burg, mijn Toevlucht in den
nood,
Den God van mijn betrouwen.
We hopen en bidden dat de Heere
ons allen nog wil sparen en dat we
elkaar komend najaar weer in gezondheid mogen ontmoeten.
Alle data: D.V.
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Er is een land en volk op aarde, haar naam is Israël.
Door God verkoren, groot van waarde, zij is Gods
kleurenspel. Er is een stad voor vriend en vreemde, diep
in het bloemendal. Er is een volk die roept om vrede, dat
volk roept overal. Jeroesjalajiem, stad van goud, voor
eeuwig jong, al ben je oud. 'k Zal jou mijn leven nooit
vergeten: jij bent van mij. Daar in de heuvels van Judéa,
na jarenlange strijd. Daar luiden klokken in de verte, de
stem der eeuwigheid. Dan komt van boven nederdalen,
een nieuw Jeruzalem. De stad waar eeuwig Licht zal
stralen, en vrede zij met hen.
zelvigd met heel Jeruzalem en vervolgens het symbool geworden voor de
plek waar het Joodse volk zich met God
verenigd voelt. God heeft Sion verkoren tot Zijn woonplaats, de plaats van
Zijn rust.
Sion is ook de naam voor Gods volk.
De berg Sion spreekt ons niet alleen
aan om het verleden, maar ook om de
toekomst. In dat woord 'Sion' ligt een
heerlijk vooruitzicht, dat tot aan de
einden der aarde en door alle tijden
heen tot in eeuwigheid reikt. Dat aarde
en hemel omvat. Hebreeën 12:22 roept
het de gelovigen toe: ' Maar gij zijt ge-

komen tot den berg Sion en de stad des
levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen.'
Dat is volgens de kanttekeningen: 'tot
de algemene kerk en de ware gemeente
van Jezus Christus, waarvan de berg
Sion een voorbeeld was, die terstond
ook de stad Gods en het hemelse Jeruzalem genaamd wordt, omdat zij van
God uit den hemel wordt opgericht,
bijzonderlijk geregeerd en verheerlijkt.'
Koning David, de man naar Gods hart,
maakt Jeruzalem tot hoofdstad. Hij
bouwt er een paleis en brengt ook de
Ark des Verbonds naar Jeruzalem. Bij

die gelegenheid springt en huppelt David voor het aangezicht des HEEREN.
Zo wordt Jeruzalem, dankzij koning
David, een belangrijk godsdienstig en
politiek middelpunt.

Psalmen
Psalm 87 is een loflied op Sion, op Jeruzalem. De Joden hebben van oudsher
een sterke band met Jeruzalem: de stad
van de Ark des Verbonds en later de
tempel. Het is de stad van God. Psalm
122 spreekt van het opgaan van Gods
volk naar de ark in Jeruzalem: 'Jeruzalem, dat ik bemin, Wij treden uwe
poorten in...' Psalm 125 zegt: 'Rondom
Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in
der eeuwigheid.'

Tempel van Salomo en
Tempel van Herodus
Koning Salomo bouwt tussen 900 en
1000 v.Chr. de eerste tempel in Jeruzalem. Dat is de opvolger van de tabernakel, de tent die als tempel dienst
deed tijdens de reis van het volk Israël
van Egypte naar Kanaän onder leiding
van Mozes. De Babylonische koning
Nebukadnezar II verwoest deze tempel
in 587 v.Chr. Dan begint voor een groot
aantal Joden de Babylonische ballingschap tot 538 v.Chr.

mel) trekken christelijke legers uit heel
Europa naar Jeruzalem en naar het
Heilig Land om het op de moslims te
heroveren. Tweehonderd jaar lang hebben christenen en moslims afwisselend
de overhand.

David Ben-Goerion: 'Dienovereenkomstig zijn wij, leden van de volksraad,
vertegenwoordigers van de Joodse
gemeenschap van Palestina en van de
zionistische beweging, hier bijeengekomen op de dag dat het Britse Mandaat

Diaspora
'Indien ik u vergete', o Jeruzalem, zo
vergete mijn rechterhand zichzelve ...'
(Ps.137). Dat gevoel van verbondenheid
met Jeruzalem is kenmerkend voor het
hele Joodse volk en ook voor Joden in
de diaspora (verstrooiing). Zij gedenken
overal ter wereld met Pesach (Pasen) de
bevrijding uit Egypte. Dan spreken ze
de wens uit: 'Volgend jaar in Jeruzalem!'
Ook in ballingschap blijft die wens leven! Psalm 137 is een vroege, zo niet de
vroegste uitdrukking van het Joodse verlangen naar terugkeer: 'Aan de rivieren
van Babel, daar zaten wij, ook weenden
wij, als wij gedachten aan Sion.'

Theodor Herzl
Dan beseft een journalist uit Wenen,
Theodor Herzl, dat Joden zonder land
altijd gevaar blijven lopen… Hij belegt
in 1897 het eerste Zionistische congres
in Bazel. Daarna emigreert een steeds
groter deel van de Joden naar Israël.

Plaats van vrede
Jeruzalem betekent: ‘plaats van vrede’.

Kores, de koning van Perzië dringt,
door het ingeven van de Heere, bij de
Joden aan om vanuit de Babylonische
ballingschap terug te keren naar hun
land. Ze moeten daar een tempel voor
God bouwen. De tempel zou voltooid
zijn in 515 v.Chr. tijdens de regering
van koning Darius I. Koning Herodus
breidt deze tempel rond 19 v.Chr. uit
en restaureert hem. Hij wordt door de
Romeinen verwoest tijdens de Joodse
Opstand in 70 n.Chr.
Op de plaats waar vroeger de tempels
stonden, staat nu de Rotskoepel en op
een steenworp afstand de Al-Aqsamoskee. Van daaruit schalt elke morgen
voor zonsopgang de gebedsoproep over
heel Jeruzalem.

Kruistochten
Vanaf 1096 zijn er Kruistochten. Na
een oproep van de paus (plekje in he-

... en oorlog
Helaas heeft de stad niet veel vrede
gekend. Onder andere met de Onafhankelijkheidsoorlog is er om Jeruzalem zwaar gevochten. Ben-Goerion zei:
‘Zonder Jeruzalem geen Joodse staat!'
Het Joodse deel van Jeruzalem heeft
een belegering van bijna één jaar doorstaan. Langs de weg naar Jeruzalem
liggen nog de autowrakken van toen.
Soldaten brachten in de hitte, in met
staalplaten gepantserde vrachtauto’s,
door een hagel van Arabische kogels
vanuit de bergen, water en voedsel naar
Jeruzalem.

Staat Israël
Na bijna 2000 jaar Joodse diaspora
wordt een eeuwenoude droom werkelijkheid: op 14 mei 1948 zit iedereen
voor de radio en dan klinkt vastberaden
de stem van de allereerste premier

Markt in Jeruzalem
en de Davidster...
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Autowrakken langs de
weg naar Jeruzalem

de rest Joden die bij de muur bidden
vanwege de verwoesting van de tempel en de diaspora. Briefjes die in de
Klaagmuur gestopt zijn, worden één
keer per jaar verwijderd. Met houten
stokjes worden honderdduizenden gebedsbriefjes uit de spleten tussen de
stenen verwijderd. De medewerkers
ondergaan eerst een ritueel bad in een
mikwe (Joods ritueel badhuis). Daarna
gaan ze op pad met vuilniszakken. De
briefjes worden ongelezen begraven
op de Olijfberg. Dit gebeurt in de aanloop naar het Joods Nieuwjaar (Rosj
Hasjana in september/oktober).

Muren Jeruzalem
Calatravabrug:
geïnspireerd door de harp

over Palestina eindigt, en proclameren
hierbij, krachtens ons natuurlijk en
historisch recht, en ingevolge de resolutie van de Algemene Vergadering der
Verenigde Naties, de stichting van een
Joodse staat in Palestina, die zal heten:
de staat Israël...'
Het uitroepen van de staat Israël vormt
echter voor de legers van de omringende Arabische landen een reden om de
kersverse Joodse staat binnen te vallen.
Een ooggetuige zei: ‘De verklaring van
Ben-Goerion werd op vrijdag voorgelezen en op zaterdagmorgen vlogen de
Egyptische Spitfires over ons huis!’

Klaagmuur
In de Onafhankelijkheidsoorlog bezet
Jordanië, op verzoek van de Palestijnen, het oostelijk deel van Jeruzalem: de Joden zijn dan niet meer
in de gelegenheid om te bidden bij
de Klaagmuur.
Maar met de Zesdaagse Oorlog van
1967, die Egypte met een aantal
buurlanden begint, is de overwinning
voor Israël. Ze heroveren onder andere Oost-Jeruzalem. Minister van
Defensie Moshe Dayan steekt een
briefje tussen de Klaagmuur: ‘Dit is
het werk van de Heere, een wonder
in onze ogen… de Westelijke Muur,
in de richting waarvan elk Joods hart
klopt, is weer in onze handen!’ . De
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Klaagmuur is het enige restant van de
westelijke muur van de tweede tempel. Deze muur, uit de tijd van koning
Herodus, omringt en ondersteunt het
plateau, waar nu de Rotskoepel op
staat. In het verleden heeft daar ook
de tempel van Salomo gestaan. Een
Britse historicus zegt: 'De inname
van Jeruzalem brengt zelfs de meest
wereldse Joden in vervoering. De hunkering naar Sion was zo sterk, zo oud,
zo verweven met liederen, gebeden en
mythen, de onbereikbaarheid van de
Klaagmuur zo langdurig en pijnlijk en
de heilige aantrekkingskracht zo immens dat zelfs de meest ongelovige Joden, waar ter wereld ook, vervuld werden met een blijdschap die grensde
aan een religieuze ervaring - dichterbij
zouden ze in de wereld van vandaag in
elk geval niet kunnen komen.'

De Turkse sultan Suleiman de Grote
herbouwt in 1542 de huidige muren
van Jeruzalem, om rondtrekkende en
rovende benden buiten te houden.
Deze muren hebben een omtrek
van 4 kilometer, zijn gemiddeld 12
meter hoog en hebben 34 torens en
8 poorten.

Op weg naar de Klaagmuur...

Rond de vijf miljoen bezoekers komen
er per jaar bij de Klaagmuur: Zo'n
anderhalf miljoen toeristen en voor

Muur rond Jeruzalem

Davids grote Zoon
Christus is Davids grote Zoon. 'Zegt
de Schrift niet dat de Christus komen
zal uit den zade Davids, en van het
vlek Bethlehem, waar David was?
(Joh.7:42).

Stad van David Nationaal Park, met rechts op achtergrond het King David Hotel

De zogenaamde 'Israëlische Westoeverbarrière' of 'Israëlische Muur' heeft
Israël rond Oost-Jeruzalem gebouwd
om haar burgers te beschermen tegen
terrorisme. Dit tot ergernis van de Palestijnen. Ze moeten altijd om de muur
heen en de controle is in handen van
de Israëlieten.

uiteindelijk één overblijft. Dat is nu
een museum over de geschiedenis van
Jeruzalem.

Stad van
David Nationaal Park

Het heet sinds 1974: Stad van David
Nationaal Park en is open voor het
publiek. De plaats trekt veel toeristen
ondanks het gebrek aan bewijs dat
David hier heeft gewoond.

Na de Zesdaagse oorlog van 1967
hebben de Israëlieten weer de beschikking over Oost-Jeruzalem. Dan zijn er
opgravingen op de citadel, ten zuiden
van de Tempelberg en dichtbij de tegenwoordige Jaffa Poort. Ze hebben
delen van de stadsmuren van 4000 jaar
geleden uit de tijd van de Jebusieten
gevonden, evenals huizen van Israëlieten en verdedigingswerken uit de
tijd van koning David. Men denkt dat
in deze oudste wijk van Jeruzalem het
paleis van koning David heeft gestaan,
want ze hebben een smalle doorgang
voor water gevonden, die precies overeenkomt met een beschrijving in het
Bijbelboek Samuël.
Op deze plaats staat in de eerste eeuw
voor Christus het tot vesting versterkte
paleis van Herodus de Grote. Deze
bouwt er ook drie torens, waarvan er

Vanaf de Middeleeuwen wordt de
naam 'Toren van David' aan de hele
citadel gegeven. De citadel is het hoogste punt van de Oude Stad.

Graf van David
In later tijden is waarschijnlijk het graf
van David verplaatst naar de zuidwestelijke heuvel van Jeruzalem, de huidige Sionsberg. Deze ligt buiten de muren van de Oude Stad. Het graf werd
een ruïne in 133 n.Chr. maar wordt
in 1158 opnieuw ontdekt. Op het graf
bevinden zich zilveren kronen van Thorarollen uit synagogen in de diaspora,
die samen met hun gemeenschappen
vernietigd zijn in de Holocaust. Joden
komen het gehele jaar door bij het graf
van David bidden, maar vooral tijdens
Sjavoeot (het Wekenfeest) en op de
datum van het overlijden van David.
Het is voor hen, na de Klaagmuur, de
meest heilige plaats van Israël.

Het aardse Jeruzalem is een beeld van
het hemelse Jeruzalem. Wat David voor
het aardse Jeruzalem betekent, betekent Christus voor het hemelse Jeruzalem. David maakt het aardse Jeruzalem
tot middelpunt van zijn rijk en door het
halen van de Ark des Verbonds maakt
hij de stad ook tot het centrum van het
de Joodse godsdienst.
Het hemelse Jeruzalem zal eenmaal de
woonplaats zijn voor het volk dat Christus van de Vader gekregen heeft. Er
is dan geen ark of tempel meer nodig,
want God zal alles zijn en in allen.
Openbaringen 21:2-4 zegt het zo: 'En
ik, Johannes, zag de heilige stad, het
nieuwe Jeruzalem, nederdalende van
God uit den hemel, toebereid als een
bruid die voor haar man versierd is.
En ik hoorde een grote stem uit den
hemel, zeggende: Zie, de tabernakel
Gods is bij de mensen, en Hij zal bij
hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn,
en God Zelf zal bij hen en hun God
zijn. En God zal alle tranen van hun
ogen afwissen; en de dood zal niet
meer zijn, noch rouw, noch gekrijt,
noch moeite zal meer zijn; want de
eerste dingen zijn weggegaan.'
De Heere geve, dat we eenmaal het
nieuwe Jeruzalem, de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar
en Bouwmeester God Zelf is, mogen binnengaan.
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In Putten en Genemuiden
info@gordijnschuur.nl
www.gordijnschuur.nl
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Bezoek onze website
www.shgzorg.nl

Of bel 0187 - 48 91 73

Geef (wees)kinderen in
Malawi een
toekomst!





Kies duurzame oplossingen
voor nieuwe en bestaande bouw.
Vanuit Putten werken
wij door heel Nederland.

0341 267 211

Eenmalig doneren
Periodiek doneren

Steun onze
basisscholen
Voor slechts € 10,00
krijgt een weeskind
een maand lang kwalitatief en reformatorisch basisonderwijs.

€ 10,eenmalig
per weeskind

Doel:
€ 55.000,28%

Geef een scholier een kans
Geef jongeren van
het platteland een
toekomst en maak
voortgezet onderwijs mogelijk!
Doel: 150
scholieren

€ 20,-

per maand
per scholier

6%

uw partner in comfort

Neem contact op of vraag vrijblijvend online uw offerte aan!
info@waaijenberg-vloerverwarming.nl | www.waaijenberg-vloerverwarming.nl

groei

interim management

organisatiecoaching

persoonlijke coaching

onderwijsontwikkeling

bemiddeling & advies

door eerlijke
communicatie

Eerlijk en no-nonsense

Meer informatie en doneren?

www.timotheos.nl

Direct doneren: NL57 RABO 0161 4855 02
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aaijenberg loerverwarming

We gaan gefundeerde kritiek
niet uit de weg en vermijden
scherpe vragen niet. Met die
aanpak hebben wij al velen
succesvol kunnen helpen.
Ook voor jongerenhulp,
(kerkelijke) vertrouwenszaken
en gezinsproblematiek.
universitair geschoolde,
ervaren professionals

Sjaak van Wijngaarden MOC
jscoachingconsultancy.nl

t. (085) 040 65 62

Van de bestuurstafel

Mededelingen

N. Schalkoort-Zijderveld

Bijbelstudieboekje seizoen 2020-2021
Het leven van
David

Ons nieuwe Bijbelstudieboekje voor het komend seizoen
2020-201 gaat over het leven van David. Het is geschreven
door verschillende (emeritus) predikanten, op alfabetische
volgorde, uit de Hersteld Hervormde Kerk.
U kunt het boekje bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 723034
De prijs is € 4,- en voor niet-leden € 5,- Beide bedragen zijn inclusief
verzendkosten.
Bijbelstudies door predikanten

Hersteld Hervormde Kerk

van de

Uitgegeven door de

Hersteld Hervormde Vrouwenbond

De indeling is als volgt:
01. Ds. A. den Hartog: David tot koning gezalfd, en David en Goliath
02. Ds. D. Heemskerk: David, Jonathan en Mefibóseth
03. Ds. J.D. Heikamp: In de spelonk van Adullam
04. Ds. P.C. Hoek: David ontziet Sauls leven
05. Ds. J. Joppe: Koning David
06. Ds. H. Juffer: De ark naar Jeruzalem, en de tempelbouw uitgesteld
07. Ds. R. van de Kamp: David en Bathséba
08. Ds. K.J. Kaptein: David en Absalom
09. Ds. G. Kater: Danklied en laatste woorden
10. Ds. A.I. Kazen: De zonde van de volkstelling en de dorsvloer van Arauna
11. Ds. N.P.J. Kleiberg: David sterft
Bovendien zijn er nog een aantal exemplaren van het boekje over het leven
van Mozes verkrijgbaar. Het Bijbelstudieboekje over Esther is eveneens nog
te koop. De prijs van beide boekjes is € 4,- per stuk. U kunt ze bij bovengenoemd e-mailadres bestellen.

Agenda
1 oktober

Lunteren: 12e Bondsdag
Thema: David in de Psalmen
Spreker 's morgens: ds. P. Verhaar
Onderwerp: Onderwijs in de Psalmen
Spreker 's middags: ds.
D.J. Diepenbroek
Onderwerp: Troost uit de Psalmen

Gastouder vacatures
Zie onze OpvangMarkt
WWW.PARELOPVANG.NL

19 november

Elspeet: Regioavond Noord-Veluwe

19 november
Wijk: Regioavond Zuid-Oost
Spreker: ds. W.M. Mulder

N

u het voorjaar is zien we
in de natuur nieuw leven
opbloeien. Het getuigt van
Gods voorzienigheid. Maar we zien
en horen ook Gods roepstem in de
wereldwijde verspreiding van het
coronavirus.
Het raakt ons allen. Kerkdiensten
kunnen alleen beluisterd worden
via internet. De verenigingen moesten stoppen. Op het moment van
dit schrijven weten we niet hoe het
zal zijn wanneer u dit leest. Hoe
dan ook, wij worden bepaald bij
het feit dat we niets in eigen hand
hebben. Als we maar door dit alles
heen hebben leren vluchten naar
de schuilplaats van de allerhoogste
God. Daartoe worden we door de
Heere opgeroepen.
Het nieuwe Bijbelstudieboekje over
het leven van David is klaar. U kunt
het al bestellen, dan hebt u het
binnen voordat het nieuwe seizoen
begint.
De Bondsdag is op 1 oktober. Het
thema is: ‘David in de Psalmen’. Ds.
P. Verhaar uit Zuilichem spreekt ‘s
morgens over ‘Onderwijs in de Psalmen’ en ds. D.J. Diepenbroek uit
Rouveen ’s middags over ‘Troost uit
de Psalmen’. Tijdens de middagvergadering wordt de opbrengst van
ons project ‘Kinderwerk in Suriname’ bekendgemaakt. We hopen dat
uw vereniging een steentje heeft
bijgedragen voor dit mooie doel.
'God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een
Hulp in benauwdheden' (Ps.46:2).

Kopij voor het volgende blad kunt u voor 31 juli e-mailen naar:
a.rijken-ubak@solcon.nl Tevens kunnen de berichten voor de website naar bovengenoemd e-mailadres gestuurd worden.
E-mail secretaresse HHV: cbhovestadstoffer@solcon.nl

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten te koop!
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Afval ruimen
bij de singel...
Aan een hofje in
Barneveld wonen Jan
en Erna Roos met hun
drie kinderen. Ze kijken
vanuit hun woonkamer
uit op een singel; een
levend schilderij dat
er elk jaargetijde weer
heel anders uitziet.
Mevrouw Roos-Boers is
bereid voor het katern
van de vrouwenbond
een aantal vragen te
beantwoorden over
duurzaamheid.
We zitten middenin de
uitbraak van het coronavirus. In de Chinese provincie Wuhan verdween de
luchtvervuiling, omdat de
productie stilviel. Ook in
Nederland zijn de effecten
merkbaar. Iets om over na
te denken?
Zeker! In de loop van de tijd is de natuur steeds meer in de verdrukking gekomen door alle menselijke activiteiten
over de hele wereld. Nu de maatschappij min of meer stilvalt wordt dit juist
nog merkbaarder. Enerzijds is een groot
deel van alle economische activiteiten
noodzakelijk en is het daarom gelukkig
maar tijdelijk dat de maatschappij op
slot moet. Tegelijk is het een goede ontwikkeling dat we de dingen die we doen
proberen zo duurzaam mogelijk te doen.
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A. Rijken-Ubak

In maart hadden we 'De
week van de Schepping' die
samenviel met de Biddag.
Is het zinvol om daar op
bid- en dankdagen aandacht aan te schenken?
Dat vind ik wel. Het is goed dat we als
kerkgangers bidden om Gods zegen
over ons werk. Het zou ook goed zijn
om stilgezet te worden bij onze verantwoordelijkheid in de keuzes die ieder
maakt en de gevolgen daarvan voor
de Schepping.

Wat betekent 'duurzaamheid' voor u, vooral in
Bijbels licht gezien?
De scheppingsopdracht in Genesis 2:15
wordt vaak samengevat als ‘bouwen’
en ‘bewaren’. Het is belangrijk dat we,
als we bouwen, het bewaren niet uit
het oog verliezen en andersom. Als alle
wereldburgers zo gaan leven zoals wij
in het Westen doen, zal de aarde niet
‘houdbaar’ zijn voor de toekomst. We
kunnen onze persoonlijke verantwoordelijkheid hierin niet afdoen met te wijzen op Gods almacht en voorzienigheid.

Hoe geeft u aan duurzaamheid handen en voeten in
uw gezin?

Betekent dit dat we duurzaamheid niet serieus genoeg kunnen nemen?
Nee, want duurzaamheid heeft ook een
prijs. Niet ieder gezin heeft het budget
om alles duurzaam in te kopen. We
moeten bovendien oppassen dat we
niet doorslaan. Duurzaamheid wordt
dan een nieuwe religie met de aarde
als afgod. Het Coronavirus wordt door
sommigen nu al geïnterpreteerd als de
wraak van Moeder Aarde.

Wij zijn heel strikt in het scheiden van
ons afval. Zo hebben we een keukenkastje met daarin aparte afvalbakken
voor papier, plastic, groenafval en restafval. Alle textiel (inclusief herbruikbare kleding) brengen we naar een speciaal daarvoor bestemde container. Veel
afgedankte spullen brengen we naar de
kringloopwinkel en ook kopen wij veel
tweedehands in plaats van nieuw. Zelf
repareren van spullen die kapot gaan,
maakt ook dat onze spullen vaak langer
meegaan. Bij het voorbereiden van het
warm eten wegen we veel ingrediënten
van te voren af zodat we zelden etensresten weg hoeven te gooien. Binnenkort zullen op onze woning zonnepanelen worden geïnstalleerd.

Hoe brengt u dat op uw
kinderen over?
We proberen onze kinderen liefde voor
de natuur bij te brengen en de wetenschap dat ook dieren en planten door
God geschapen zijn. Daar hoort ook bij
dat we niet zomaar bloemen plukken
uit de natuur en ook binnenshuis geen
diertjes doodmaken die we weer buiten
kunnen zetten. Verder stimuleren we
de kinderen geen afval op straat achter
te laten. Af en toe gaan ze spontaan
langs de singel om afval op te ruimen
en ook proberen we jaarlijks mee te
doen aan de landelijke actiedag Nederland Schoon.

vakantie

De Vloerenkoning.nl
Dé vloerenwinkel aan huis

Reden genoeg om voor
De Vloerenkoning te kiezen!
Thuis uw vloer uitkiezen
Vrijblijvend advies en prijsopgave
Ruime keuze, nieuwste collecties
Meubelstukken ver- en terugplaatsen
Bestaande vloer verwijderen en
afvoeren
3 Geen aanbetaling/vooruitbetaling
3 Zondag gesloten
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Wij helpen u graag!

Reeweg 38, 3342 AB
Hendrik Ido Ambacht
remco@rd-interieurbouw.nl
www.rd-interieurbouw.nl
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www.devloerenkoning.nl
info@devloerenkoning.nl

Bezoek eens onze showroom voor persoonlijk ontwerp en realisatie op maat

Trappen met een
eigen signatuur
sinds 1923

Industrieweg 5 | 4283 GX Giesen | Holland | Tel. 0183 - 441 441
Industrieweg
5 | 4283 GX Giessen | Holland
E-mail: mgeleijnse@kliksafe.nl

De veelzijdigste specialist
voor uw rieten dak
Leerbroekseweg 27
4245 KR Leerbroek
T 0345 54 94 33
E info@hartogriet.nl

P R O J E C T

S E R V I C E

Z U I D W E S T B .V.
P R PORJ OEJ CE C
T T S T O F FS EERRI N
V GI C E

P V C S T R O K E N – TA P I J T – V I N Y L
M A R M O L E U M – PA R K E T
BINNEN – EN BUITENZONWERING
O O K V O O R PA R T I C U L I E R E N
TEGEN PROJECTPRIJZEN!

Ferdinand Bollaan 14, Yerseke - Tel: 085 - 7603700
Mob: 06 - 83 94 90 75
E-mail: jdek@projectservicezuidwest.nl
www.projectservicezuidwest.nl
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Vloer-, spouwmuur- en dakisolatie

Iedereen

verdient comfort

www.hartogriet.nl

Steun het
Bijbelwerk in
Tel Aviv

In Tel Aviv komt wekelijks een groep
studenten bijeen om samen de Bijbel
te bestuderen. Helpt u deze
Bijbelstudies mogelijk te maken?
Wij zijn afhankelijk van uw gift
o.v.v. Bijbelwerk
NL91 RABO 0395 219 582

Nijverheidstraat 5, Moerkapelle

(0182) 639 709

De meest praktisch toepasbare

opleiding volgens NTA8800.
Wordt jij BENG-specialist voor
EPC-berekening en
energielabel?
Start direct online!
NTA8800 treedt per 1-1-2021 in werking

Zicht Op Zending
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Werken in
Schaduwland

Project Suriname
Uitgezonden werkers:
• S.M. van der Plaat
(kinderwerkster)
Post Suriname:
Postbus 1459,
Paramaribo, Suriname

Project Malawi
Uitgezonden werkers:
• Fam. H.C. Ju
(organisatiedeskundige)
• Fam. C.J.P. van der Bas
(zendingspredikant)
Post Malawi:
P.O. Box 626, Zomba,
Malawi (Central-Africa)

F O C U S 

W. de Kloe

V o o r u i t k i j k e n  n a a r  d e  t o e k o m s t  v a n  Z H H K
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Meerjarenbeleidsplan
2020-2024

Uherkentdatmisschienwelvanvakantie.Samenhebjeeendoel
bepaaldeneenrouteuitgestippeld.Volgoedemoedgajeop
weg.Tochlopendedingenandersdanverwacht.Padenzijn
afgesloten,hetweerslaatom.Plotselingstajeopeenkruispunt.
Hoenuverder?
Op zo’n kruispunt bevinden we
ons als commissie zending. In
2016 zijn doelen bepaald en is
een route uitgestippeld.
Gaandeweg deden zich
ontwikkelingen voor die niet
voorzien waren. Dan kom je op
een kruispunt. Hoe nu verder?
Daar is de afgelopen tijd over
nagedacht. Het resultaat
daarvan is vastgelegd in het
nieuwe meerjarenbeleidsplan
2020-2024, dat de synode wordt
aangeboden. Omdat de synodevergadering uitgesteld is in
verband met de crisis rond het
coronavirus, geven we u in over-

leg met het breed moderamen
alvast een inkijkje in de hoofdlijnen van het plan.
Theologisch onderwijs
ZHHK is een kleine organisatie.
Dat moet ons bescheiden
maken in onze ambities. We
kunnen niet alles doen en niet
overal zijn. Het is van belang
dat we focus aanbrengen, ons
vooral richten op wat mogelijk
is. Onze focus zal liggen op
theologisch onderwijs. We
hebben daar de afgelopen jaren
ervaring mee opgebouwd. Op
ons eigen seminarie is veel
Zi ch t

o p

kennis aanwezig. Theologisch
onderwijs kun je op verschillende
manieren vormgeven. Zo is er
in Malawi de Bijbelschool van
de RPC. Daar worden de
gereformeerde leer én de
praktijk van de godzaligheid
overgedragen op en voorgeleefd
aan nieuwe predikanten. In
Suriname kan ZHHK, bijvoorbeeld
via ons seminarie, een bijdrage
leveren aan andere
Bijbelscholen in het land om
daar een gereformeerd geluid te
laten horen. Ook op gemeenteniveau, zowel in Powakka
(Suriname) als in de vele
gemeenten van de RPC, wordt
het accent gelegd op het onderwijzen van ambtsdragers en
gemeenteleden. Met als doel
een goede theologische basis
aan te brengen. Niet om de
verkondiging van het Woord te
vervangen, maar om die te
versterken. Want het gaat om
de voortgang van het Woord.
Daarvoor is zending bedoeld.
Zen d in g

-

Ja a rg a n g
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saMenwerken
Focus aanbrengen betekent ook
dat we ons beperken in de hoeveelheid zendingsposten die we
bemensen. Gelukkig zijn we niet
de enige organisatie die zending
bedrijft. Zowel in Malawi als in
Suriname zijn veel kerken en
instellingen actief bezig met het
verspreiden van het Evangelie.
ZHHK heeft de intentie om deze
zendingsorganisaties, in zoverre
ze een Bijbelgetrouw geluid
laten horen, niet te beconcurreren, maar juist te versterken.
Samenwerken dus met bestaande organisaties. Dat zou kunnen
betekenen dat de zendingspost
in Powakka open blijft, ook als
er geen vervanging voor ds.
Meuleman vanuit onze kerk
komt. Misschien is er wel een
stichting in Suriname te vinden,
die het werk voortzet. Als dat
betekent dat de verkondiging op
een Bijbelgetrouwe wijze door
mag gaan, dat mensen benaderd worden met het Evangelie
vanuit hun eigen cultuur, dan is
ZHHK graag bereid om haar
steun te verlenen in de vorm
van advies of middelen. Het
gaat er immers niet om dat er in
Suriname een gemeente van de
HHK gesticht wordt, maar dat
mensen bekend gemaakt worden met het Evangelie van
genade. Dat zondaren tot
Christus geleid mogen worden.
Dat Gods Naam verheerlijkt
wordt.

komst van de Bijbelschool. Daar
liggen verschillende vragen die,
in overleg met de RPC en de
docenten van de Bijbelschool,
besproken moeten worden.
Hoeveel predikanten kan de kerk
eigenlijk betalen? Is de RPC in
staat om de financiële lasten
van de Bijbelschool op te brengen? Is het, gezien de schaalgrootte van de kerk en de
Bijbelschool, wel mogelijk om
onderwijs van hoog niveau te
bieden of is het verstandig
samenwerking te zoeken met
andere Bijbelscholen in zuidelijk
Afrika, teneinde een kwalitatief
hoogwaardige academische
opleiding op te kunnen zetten?
Kan de Bijbelschool mogelijk in
de toekomst ook dienstbaar zijn
voor het geheel van Malawi? Is
er eventueel ruimte voor Bijbelsgereformeerde vorming van
studenten van buiten de RPC?

BijBelschool
Ook voor Malawi kan dat gevolgen hebben. Zo denken we de
komende jaren na over de toe-

derde zendingsveld
De laatste jaren is er steeds het
sluimerende verlangen geweest
om een derde zendingsveld te

M ei

2020

-

gero epen

tot

ge t u i gen

openen. Inmiddels zijn de
inkomsten zodanig op peil, dat
dit op termijn ook mogelijk lijkt.
Wel realiseren we ons dat we te
klein en te onervaren zijn om
een pioniersplek te openen.
Voor het opstarten van zending
onder niet eerdere bereikte volken is heel veel expertise nodig,
die wij niet hebben. Als het al
komt tot een derde zendingsveld, dan zullen we dat alleen
doen in samenwerking met of
door het ondersteunen van
anderen. Ook hier geldt: het
gaat niet om ons. Als de kruisbanier van Koning Jezus maar
mag wapperen!
Zomaar een paar lijnen uit het
meerjarenbeleidsplan. U
begrijpt dat nog niets vaststaat.
Eerst moet de synode zich
erover uitspreken. En vervolgens
is er werk aan de winkel om de
genoemde gedachtespinsels in
concrete plannen uit te werken.
Bidt u mee om wijsheid voor de
commissie en om zegen over
het werk?
n
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ds. A. Meuleman

Verhuisperikelen

overwegingen bij het
afscheid van suriname
Watgaatmeeenwatmoetblijven?Veeldingen
zijndewekenvooronsvertrekdooronzehanden
gegaan.Moetalhetspeelgoedmeeterugnaar
Nederland?Enalleboeken?Iedereendieweleens
verhuisdis,kentdedilemma’s.Vanuithetbuitenlandterugkeren,vraagtechternogietsextra’s.
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hond
Veel dingen zijn gewoon duidelijk: dat
gaat mee. Maar wat te doen met
fietsen? Ja, in Nederland fiets je ook,
maar kan dat daar wel zonder spatborden, lampen en bagagedragers?
En het orgel? Speel je in Nederland
ook met plezier als de helft van het
pedaal het niet meer doet? Waarom
zou je dingen meenemen die in
Nederland gelijk bij het vuilnis worden gezet?
En wat moet je met de levende have?
Waarschijnlijk willen de buren onze
kippen wel hebben, de vissen uit het
aquarium kunnen terug naar waar ze
vandaan komen, maar de hond?
BloTe voeTen
Allemaal heel concrete over wegingen.
Maar er zijn ook andere zaken waar
we mee bezig zijn. In de afgelopen
jaren hebben we hier ons bestaan
opgebouwd. Er zijn mensen van wie
we zijn gaan houden en plaatsen
waar we graag komen. Daar moeten
we afscheid van nemen, want in
tegenstelling tot een verhuizing binnen de Nederlandse grenzen, kunnen
we niet zomaar even terug.
Ook zijn er gewoonten die we hebben
opgebouwd in Suriname die anders
zijn dan in Nederland. Denk alleen al
aan het feit dat we eigenlijk altijd op

blote voeten lopen en nooit een jas
dragen. Dat kunnen we nog weleens
gaan missen in Nederland. Vooral
voor de jongens zijn dat dingen om
over na te denken: wat ga ik missen
en geeft me verdriet, en wat kan ik
missen als kiespijn? Over de andere
kant moet trouwens ook worden
nagedacht: waar zie ik naar uit en
waar zie ik tegenop in Nederland?
lijsTjes
En zo ontstaan er op de kast steeds
langere lijsten. Lijstjes vol verlangen:

dan kunnen we naar een mooie
dierentuin, dan gaan we lekker brood
eten, dan hoeven we niet ver meer te
rijden voor de boodschappen, dan
kunnen we gemakkelijk bij de familie
op bezoek.
Maar er hangt ook een ander lijstje.
Waar zien we tegen op? Dat we de
hond niet mee kunnen nemen, dat je
niet gemakkelijk allemaal mooie
dieren kunt vangen: leguanen,
gekko’s, vissen, e.d. Dat het in de winter koud is. Dat alle mensen
in Nederland het altijd druk hebben.
vragen
Allemaal dingen waarvan het goed is
om over na te denken.
Op te schrijven en te bespreken. Dat
geldt natuurlijk niet alleen voor onze
kinderen. Er komen ook nog andere
vragen op: hoe gaat onze roeping nu
verder? We weten dat alles in de handen van de Heere ligt, maar het is
voor ons wel een zoektocht wat Zijn
weg met ons is. Wilt u ons blijvend
opdragen in gebed?
n

Prachtig schouderdoek gekregen
van zr. Carmen (l) bij het afscheid
Zi ch t

Door de uitbraak van het coronavirus
is familie Meuleman onverwachts
eerder naar Nederland teruggekeerd.
Dit artikel is vlak voor hun vertrek
geschreven.
o p
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G. Huls

Thuis in twee culturen

in gesprek met rien klopstra
Kinderenvanoudersdiezendings-ofontwikkelings- moetingen. ‘Ik had veel contact met mensen uit
werkdoen,wordenvaak‘MissionKids’genoemd.
EenMissionKidgroeit(deels)opineencultuurdie
nietdievanzijnoudersis.Datbiedtmooiekansen
enervaringen,maarkanookingewikkeldzijn.In
gesprekmetRienKlopstra,dievanzijnnegendetot
zijnvijftiendeinMalawiwoonde(2011-2016),waar
zijnvadervoordeZHHKwerkzaamwas.

Toen Rien met zijn familie Nederland verliet, moest
hij veel loslaten. Toch, geeft Rien aan, was het vertrek uit Nederland en het wennen in Malawi gemakkelijker dan de terugkeer naar Nederland. ‘Toen we
in Malawi kwamen, voelde ik me eerst wel onzeker;
je had soms het gevoel dat je dingen verkeerd deed,
omdat je niet wist hoe het daar hoorde. Maar toch
ging het, achteraf bezien, redelijk vanzelf. Bij de
terugkeer in Nederland was dat anders. Ik paste
totaal niet tussen mijn nieuwe klasgenoten. Ze
waren al een groep, dat is lastig, maar de hele cultuur is gewoon heel anders. Het heeft zeker een jaar
gekost om mijn plek weer te vinden in Nederland.’
inTernaTionale school
De jaren in Malawi brachten Rien veel mooie ontM ei
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allerlei culturen. Ik heb twee jaar op een internationale school in onze woonplaats Zomba gezeten. Het
klimaat was heel positief; we werden aangemoedigd hard te werken. Ik heb daar een heel goede tijd
gehad.’ Het was niet zo dat de internationale school
alleen maar blanke leerlingen had. Rien: ‘Men probeerde juist ook Malawianen op die school te krijgen. Om dat te realiseren, hoefden Malawiaanse
leerlingen minder schoolgeld te betalen. Mede door
al die contacten op school ben ik me echt thuis gaan
voelen in Malawi.’
groepsapp
Als je in een nieuwe cultuur komt, zijn die nieuwe
relaties van grote waarde. Maar ook je oude relaties
zijn belangrijk. Rien vertelt: ‘Met een goede vriend
in Nederland heb ik nog wel een aantal jaren contact gehouden. Verder eigenlijk alleen met familie.
Mijn contacten in Malawi waren heel verschillend:
van de Malawiaanse tuinman tot de Engelse leraar
op school. De laatste jaren had ik – doordat ik toen
niet meer op de internationale school zat – vooral
contacten met Europese jongeren in Malawi. Ik zat
ook in een app-groep met andere Mission Kids. Met
hen heb ik - terug in Nederland - nog wel een poos
contact gehouden. Mission Kids hebben vaak toch
andere interesses; je begrijpt elkaar. Zeker toen we
net terug waren, en ik me nog helemaal niet thuis
voelde in Nederland.’ Gelukkig heeft de school in die
periode ook de nodige hulp geboden. ‘Er was een
docente op school die ook de begeleiding van leerlingen in het buitenland deed; met haar heb ik een
aantal gesprekken gehad. Dat was echt waardevol.’
gelovig
Het gezin Klopstra is naar Malawi gegaan, omdat
Riens vader daar een taak had in Gods Koninkrijk.
Op de vraag hoe hijzelf het werk van de Heere daar
gezien en ervaren heeft, vertelt hij: ‘Christen zijn in
Malawi is echt wel anders. Mensen groeien daar
veel minder op met de Bijbel. Maar onze huishoudelijke hulp bijvoorbeeld was echt een heel gelovige
vrouw. Ze had vier van haar vijf kinderen verloren,
haar man was gehandicapt, ze moest voor twee
kleinkinderen zorgen, dus ze had het echt niet makkelijk. Maar ze vertrouwde zó op God, dat was heel
bijzonder.’ Rien geeft aan dat hij zijn periode in
Malawi niet graag had willen missen. ‘Ik ben blij dat
ik mee kon naar Malawi, en dankbaar voor de ervan
ringen die ik daar heb opgedaan.’
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Bedankt!
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Vanaf deze pl
aats willen w
e de heer W. de
Kloe, onze secr
etaris van de
commissie ze
ding, hartelijk
nbedanken voor
het vele werk
dat hij heeft m
ogen doen in
de afgelopen
jaren voor de
ZHHK. We wen
sen hem, sam
met zijn vrou
en
w en kinderen
, alle goeds en
bovenal Gods
zegen voor de
toekomst.

Gebedspunten
Het gebed vanuit de gemeenten in Nederland is
voor het zendingswerk van groot belang. Mensen
die in zichzelf onbekwaam zijn, wil de HEERE
geschikt maken voor het zendingswerk en tot
zegen laten zijn. Paulus roept ons op om met hen
te strijden in de gebeden (Rom. 15:30).
BidT U Mee voor:
- De wereld in deze verwarrende tijd, waar landen
en volken als het ware gevangen gehouden worden door het coronavirus. Dat de situatie mag
leiden tot verootmoediging en persoonlijk schuld
belijden. Dat het mag brengen tot gebed om
genade en om verzoening van zonde door het
bloed van Christus Jezus , waar ook ter wereld.
- Een goede periode van repatriëring voor de familie Meuleman, die naar Nederland is teruggekeerd.
- Erik en Margriet Ju, die zich voorbereiden op hun
terugkeer naar Nederland in de zomer.
- De ontstane vacatures op het zendingsveld en de
vacature op het zendingsbureau in Nederland.
- Voor al onze zendingswerkers in Suriname en
Malawi, dat hun werk voortgang mag hebben
tot eer en verheerlijking van Zijn Naam.
dankT U Mee voor:
- Al het werk dat familie Meuleman en Erik en
Margriet Ju in de afgelopen jaren hebben mogen
en kunnen doen?
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Door de jaren
heen zijn er do
or vele mense
postzegels ge
n
spaard en gege
ven aan de
ZHHK. We will
en een ieder di
e hieraan
heeft meegew
erkt
Per heden zulle , hartelijk bedanken.
n we geen po
stzegels meer
inzamelen op
het kerkelijk bu
reau. Mocht u
nog zegels heb
ben liggen, da
n kunt u ze
bijvoorbeeld ve
rsturen naar an
dere
zendingsorga
nisaties.

Vrijwilligers zendingsdag
Voor de organisatie van de zendingsdag op
D.V. zaterdag 19 september zoeken we nog
vrijwilligers. We zoeken hulp voor:
• Catering
• Kinderprogramma
• Crèche
Vele handen maken licht werk, dus help mee! Je
kunt je aanmelden via zendingsdag@zhhk.nl.

Zi ch t

o p

Zen d in g

-

Ja a rg a n g

1 4

S P E C T R U M

Lina

een licht in
schaduwland
Hetisinmiddelsalweeranderhalfjaargeledendatikmij
voorsteldeaanuviaditblad.Toentertijdstondiknogaan
hetbeginvanm’ntaal-encultuurstudie.Kortesamenvatting:mijnnaamisLina*enikbenuitgezondendooreen
HersteldHervormdeGemeentenaareenlandinNoordoostAziëdatikSchaduwlandnoem.Inditlandishetverboden
voordebevolkingomchristentezijn.
Inmiddels ben ik dus anderhalf jaar
verder en bijna aan het einde gekomen van deze speciale periode van
taal- en cultuurstudie. Ik ben er
inmiddels wel achter dat dit niet
betekent dat ik nu alles weet! Sterker
nog: regelmatig is het zeer frustrerend dat er zoveel is wat ik nog niet
weet of nog niet onder de knie heb!
Door Gods genade hoop ik echter in
de praktijk steeds meer vertrouwd te
raken met de taal en die voortdurend
verder te leren.
kennis
Vorige zomer heb ik de kans gekregen
een periode Schaduwland in te gaan
en daar via het lesgeven in de Engelse
taal in contact te komen met tientallen studenten. Het was heel bijzonder
om - ondanks alle restricties die er
zijn en alle moeite die het kost het
land in te komen - uiteindelijk de studenten rechtstreeks te ontmoeten.
Hoe gretig zijn zij om te leren over de
wereld, over wetenschap en kennis!
Het gaat me dan aan het hart te
beseffen dat wij niet het evangelie
met hen mogen delen. De grootste
schat is in ons bezit, de hoogste wijsheid is beschikbaar via de Bijbel, maar
dat wordt verre van hen gehouden.
Wat wordt het dan opeens glashelder
wat een oneindig voorrecht wij in
Nederland hebben, dat we naar de
M ei
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kerk mogen gaan, de Bijbel in vrijheid
kunnen lezen, geboren zijn in een
christelijk gezin. Hoe gemakkelijk
wordt het ons gemaakt om de Heere
te leren kennen! In Schaduwland is
zelfs het kleinste beetje informatie al
van onschatbare waarde, aangezien
het bij de mensen wordt weggehouden!
aFscheid
In de afgelopen maanden is duidelijk
geworden dat ik na de taalstudie
weer terug zal gaan naar deze zelfde

universiteit en daar in het Research
Department aan de slag zal gaan, in
nauwe samenwerking met de lokale
researchers. Dit zal betekenen dat ik
mijn (nieuwe) thuis in de stad en het
land waar ik nu verblijf, zal moeten
loslaten en opnieuw zal moeten
afscheid nemen van de vrienden en
de lokale gemeente waarvan ik lid
ben geworden. Het leven op het veld
bestaat voor een groot gedeelte uit
voortdurend afscheid nemen, iets wat
mij niet gemakkelijk valt. Hoewel, op
dit moment is vanwege de Covid-19situatie niet zeker wanneer de grenzen van Schaduwland weer open zullen gaan, dus voorlopig wordt het
voornamelijk (biddend) afwachten…
Met een hartelijke groet,
Lina
geBedsverzoeken:
- Bid voor Schaduwland, dat het
evangelie zijn ingang mag hebben,
dat de bevolking die Ware Wijsheid
zal leren kennen en omarmen, in
plaats van alle leugens en valse
informatie.
- Bid dat de Heere Covid-19 spoedig
tot stilstand zal brengen, tot eer
van Zijn grote Naam, en dat de
grenzen weer open zullen gaan,
zodat andere werkers en ik het land
weer binnen kunnen gaan.
- Bid voor mij persoonlijk, nu er
zoveel veranderingen in de komende maanden op me af zullen
komen.

* Om te voorkomen dat mijn werk (of erger: collega’s of lokale contacten) in
Schaduwland in gevaar wordt gebracht, worden er schuilnamen gebruikt.
ge t u i gen
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P. Vogelaar

zendingsdag
NaindevorigeZichtopZendingietstehebbengeschrevenoverdemogelijkte
organiserenvoorlichtingsavondenvoordezendingvandeHHK,wilikdezekeeriets
schrijvenoverdeorganisatievandezendingsdag.
34

Na mijn vertrek als lid van de commissie zending is mij
gevraagd om voorzitter te worden van de werkgroep
zendingsdag. Ik wil u hieronder iets meedelen over mijn
eerste ervaringen, die toch geheel anders zijn dan in de
tijd dat ik aan CZ verbonden was.
voorBereiding
Direct nadat eind september de zendingsdag is gehouden,
komt de werkgroep bij elkaar om deze jaarlijkse gebeurtenis te evalueren. Op deze avond wordt de dag nog eens
doorgenomen: Hoe is het jaarthema overgekomen? Zijn
alle afspraken nagekomen? Tevens komt de opdracht aan
alle leden van de werkgroep aan de orde om alvast na te
denken over het thema voor het komende jaar. De kosten
en de baten worden tegenover elkaar gezet en afgewogen,
en de taken voor het komende jaar verdeeld.
Enkele leden hebben in het afgelopen jaar afscheid genomen van de werkgroep en hiervoor moeten weer nieuwe
mensen worden benaderd. Vooral voor de begeleiding
van het jongerenprogramma worden ook nu nog nieuwe
mensen gezocht, met name een coördinerend persoon,
omdat de huidige coördinator heeft aangegeven het
stokje na een aantal jaren over te willen geven.
caTering
Zoals u gewend bent, kunt u in de pauzes gebruik maken
van koffie - die gratis wordt verstrekt - en zijn er de welbekende gevulde koeken. Het afgelopen jaar was er het
experiment om de koffie niet meer van Euretco te

betrekken, maar vanaf een externe locatie aan te voeren.
Dit is goed bevallen en heeft een extra opbrengst gegenereerd van meer dan 500 euro.
Nu heeft de plaatselijke zendingscommissie van Putten
al tien jaar de gehele catering verzorgd. Dit jaar werd
aangegeven dat zij er mee willen stoppen, zodat zij zelf
ook eens een zendingsdag kunnen bijwonen. Wij hebben
hier begrip voor, en de oproep is dan ook of er een andere zendingscommissie is, die dit voor een aantal jaren wil
gaan doen. Het jaar 2020 kan dan als overgangsjaar
gebruikt worden om in te werken.
TheMa
Op deze dag zelf worden, naast zendingswerkers op verlof, ook predikanten uitgenodigd om een lezing te houden over het jaarthema. Dit thema wordt in de maand
februari vastgesteld en is er overleg met CZ. Ook wordt
hier gesproken over de uit te nodigen predikanten.
In de werkgroep heeft ieder zijn/haar aandachtsveld. De
contacten met de locatie, het uitnodigen van sprekers,
het vervaardigen van expositiematerialen en - zeker niet
te vergeten - de opzet van de markt. Gelukkig hebben wij
hier in 2017 iemand voor gevonden, en nadat hij dit werk
ter hand heeft genomen, is de opbrengst van deze markt
meer dan verdubbeld.
Zo heeft u in het kort een inkijkje gekregen in de voorbereiding van de zendingsdag. Mochten er onder u nog zijn
die vragen hebben, dan kunt u zich altijd via het kerkelijk
bureau wenden tot de voorzitter van de werkgroep.
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Zicht op evangelisatie

Doe het werk van
een evangelist
Impressies van de Landelijke Evangelisatiedag in Lunteren

Stel je voor. Je staat bij een brandend huis
en je weet dat er nog mensen in huis zijn. Je
doet niets en wacht tot de brandweer er is. De
brandweerlieden zijn er voor opgeleid om de brand
te blussen, denk je dan. Je voelt wel aan dat dit
natuurlijk niet klopt. Hetzelfde is mensen die op je
pad geplaatst zijn, niet waarschuwen om te breken
met een leven zonder God.
Ben van der Starre

D

it is één van de vele voorbeelden die Piet Bloed uit
Putten, in zijn toespraak
voor ruim 300 aanwezigen,
vertelt om te illustreren dat alle christenen geroepen zijn om het Woord van
God door te geven aan alle mensen.

Ook vertelt hij hoe hij vanaf de boerderij in het dorp is terechtgekomen. Hij
voelde zich een boekhouder van het
rijk. Hij had verstand van de boerderij
maar niet van alle administratie er om
heen. Toen hij 63 werd, wilde hij stoppen met het werk op de boerderij. De
kinderen zouden het overnemen.
‘We hadden een huisje in de stad gekocht. Maar de kinderen wilden graag
dat we in de schuur bij de boerderij
zouden gaan wonen. Een dilemma,
voor Piet en zijn vrouw. Wordt het een
huisje in de stad of de schuur bij de
boerderij?
Toen gingen we ’s avonds naar bed. We
lazen uit de Bijbel en het dagboekje.
Daarin lazen we: ‘We moeten niet het
lieflijke landleven verkiezen boven de
stad daar is nog veel werk te doen. Er

Als God een weg
wijst dan geeft
hij daar
vrede en rust bij
zwemmen daar schollen van vissen rond
die nog gevangen moeten worden.’ Piet
en zijn vrouw keken elkaar aan; er waren geen vragen meer. Gods weg was
duidelijk. Als God een weg wijst, dan
geeft hij daar vrede en rust bij. Alleen
wat wordt bedoeld met ‘vissen vangen’?
Zijn vrouw vulde al in: ‘Jij wordt vast
wel ouderling en dan moet je in de
kerk gaan werken.’ Zijn weg werd geleid naar evangelisatiewerk.
‘Ik kom veel christenen tegen die de
folder niet aannemen. Ze zeggen dan:
35

Nee, ik ken de inhoud van de folder
wel, ik ben ook christen.’ Mooi, zegt
Piet, dan krijgt u drie folders die u kunt
weggeven. Dan wordt het Evangelie
nog sneller verbreid.
Er zijn ook mensen die eerst de cursus
evangeliseren willen volgen en willen
dan overwegen of evangeliseren wat
voor hen is. Daar zegt Piet het volgende op. Stel je voor dat je bij een
brandend huis staat en je weet dat er
nog mensen in huis zijn. Je doet echter
niets en wacht tot de brandweer er is.
Die mensen zijn er voor opgeleid en
weten hoe ze een brand moeten blussen. Wat zou u daar van vinden?
De laatste tijd gaat er ook een vrouw
mee evangeliseren. Ze vertelde mij:
‘Sinds ik evangeliseer praat ik makkelijker met collega’s en cliënten op mijn
werk.’ Evangeliseren helpt me om vrijmoediger te spreken over God en Zijn
Woord.
Als u gaat evangeliseren dan zegt u:
‘Dit had ik eerder moeten doen.’

‘Doe het werk van een evangelist. Dat
is natuurlijk wel makkelijk gezegd. Wat
voel je van binnen als de deur voor je
neus wordt dichtgegooid? Dan mag je
toch geloven, en dat maakt ontspannen, dat het Gods werk is en dat er
niets van ons bij hoeft. Als evangelist
mag je het goede nieuws brengen, maar
niet iedereen zal het goede nieuws als
goed ervaren.
Zoals het kind de vermaning van de
ouders niet als prettig ervaart. Zo geldt
dat geestelijk ook. De ouders hebben
een goede bedoeling maar het kind
kijkt daar anders tegen aan.
Wat is dat goede nieuws? Dat zondaren
bevrijd worden van zonden en schuld
door Christus. Die boodschap breng je
aan mensen die van nature die schuld
niet zien en als een probleem ervaren.
Maar ziende op Hem zal de goede
Boodschap niet vruchteloos zijn. Hij
zal zaad zien. Zie vooral op het Lam
van God de grote Evangelist.

De dag werd geopend door ds.
R.W. Mulder, predikant in Montfoort en voorzitter van de commissie evangelisatie.

AANMELDING
OPLEIDING
EVANGELIST
ds. R.W. Mulder

Op de landelijke evangelisatiedag in
Lunteren is een workshop gegeven over
de nieuwe opleiding van de HHK tot
evangelist. Deze vierjarige opleiding op
hbo-niveau zal D.V. in september 2020
van start gaan en wordt aangeboden op
maandag- of woensdagavond in Gouda.

Toerusting tot evangelist,
kinderevangelisatiewerker
De commissie evangelisatie heeft binnen het vakkenaanbod van de Cursus
Godsdienst Onderwijs (CGO) een selectie gemaakt met een studielast van
20 ECTS per jaar (volledige programma
is 60 ECTS). In de praktijk betekent
dit een studielast van tien tot vijftien
uur per week. Deze selectie van vakken
moet een voldoende basis bieden om
als (zelfstandig) evangelist, kinderevangelisatiewerker, etc. te kunnen functioneren. Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen ontvangen en graag verneemt de
commissie evangelisatie of er nog meer
belangstellenden zijn voor het nieuwe
opleidingstraject.
Informatie is te verkrijgen via evangelisatie@hhk.nl Via dit e-mailadres kunt u
zich ook aanmelden voor de opleiding.

Evangelist uit de Bijlmer

De tekst voor de meditatie is
gekozen uit 2 Timotheüs 4: 1-5.
Waarbij in vers 5 het thema van de
dag staat verwoord: ‘Maar gij, wees
wakker in alles, lijd verdrukkingen;
doe het werk van een evangelist;
maak, dat men van uw dienst ten
volle verzekerd zij.’
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Graag aanmelden voor D.V. 1 juni
a.s. De commissie evangelisatie hoopt
en bidt dat deze opleiding onder Gods
zegen dienstbaar zal zijn tot uitbreiding
van Zijn Koninkrijk.

Gesprekken op de landelijke
Evangelisatiedag
In gesprek met
H. Timmerarends,
ouderling uit Montfoort

WAT MAAKT DAT U VANMORGEN
KWAM?
‘We zijn al langere tijd bezig om als
gemeente onze taak tot evangelisatie
in te vullen. Op initiatief van een van
onze gemeenteleden hebben wij de
afgelopen periode in vier avonden de
evangelisatiecursus gevolgd. Daaruit
en vanuit een lopend initiatief om een
inloophuis te beginnen is een evangelisatie-commissie voortgekomen.
Vanuit de kerkenraad heb ik zitting in
deze commissie.
Ook was ik wel benieuwd naar het
verhaal van de heer Bloed. Van boer
naar evangelist is toch wel een ingrijpende verandering. Een stap die je
niet zomaar maakt.’
WAT NEEMT U MEE/SPRAK U
AAN MET BETREKKING TOT DE
HOOFDLEZING?
‘Er is een aantal zaken die mij aangesproken hebben. Maar vooral het
persoonlijk verhaal van meneer Bloed.
Hoe hij al langere tijd met deze zaken
worstelde en hoe de Heere wegen
opende. En ook hoe daarin toch de
nabijheid en leiding van de Heere ervaren wordt, ook al zit het tegen.
Terecht merkte de heer Bloed op dat
he Evangelie de beste boodschap is
die er is. Waarom zijn wij dan zo beschroomd om dat uit te dragen? Een
vraag die we onszelf wel voortdurend
mogen stellen.’

WELKE WORKSHOP HEEFT U
BIJGEWOOND?
‘Ik heb de workshop Luisteren naar de
Heilige Geest bij dominee Van Binsbergen gevolgd. Het is toch ten diepste de Heilige Geest die door mensen
het Evangelie laat verkondigen. Het
maakte indruk, wat de dominee vertelde over de buurjongen waarmee
hij omging. Hoe die reageerde nadat
hij een Bijbel van dominee Van Binsbergen, toen nog een jongen, had
ontvangen. Zijn buurjongen gaf aan
dat hij niet begreep dat hij nu pas een
Bijbel kreeg als de dominee geloofde wat erin stond. Dat kon toch niet
wachten?’

In gesprek met
ds. L.D.A. Hartevelt
uit Houten
WAT MAAKTE
DAT U VANDAAG
BENT GEKOMEN?
Ik evangeliseer
dagelijks wanneer
ik wandel, dan
ontstaat er pastoraat op straat.
Dat resulteerde bijvoorbeeld in de
komst van een Roomse buurtbewoner op een zendingsavond van onze
gemeente. Persoonlijk ben ik al jaren
betrokken bij evangelisatiewerk. Ik
kan niet zwijgen. Ik moet geregeld in
het ziekenhuis zijn. Dan ontstaan er
gesprekken in de wachtruimte, met
artsen en ander personeel. Het is voor
mij een pastorale evangelisatiedag.
Eind januari zijn H.B.P van der Starre
en J. D. Liefting in Houten geweest,
vanwege een plaatselijke commissie
evangelisatie in oprichting. Nu zijn we
met een afvaardiging gekomen.’

WAT NEEMT U MEE UIT DE
TOESPRAAK VAN DS. MULDER?
De Schriftuurlijke basis en richtlijnen.
Mijn bevestigingstekst was 2 Timotheüs 4: 2. Deze woorden kwamen vanmorgen door mijn bevestiger opnieuw
voor de aandacht met een breder
perspectief dan alleen de gemeenten
Breukelen en Houten waar ik aan verbonden ben.’
‘Predik het Woord; houd aan tijdiglijk,
ontijdiglijk; wederleg, bestraf, vermaan
in alle lankmoedigheid en leer’
(2 Timoth. 4: 2)
WAT NEEMT U MEE UIT DE
TOESPRAAK VAN PIET BLOED?
‘In aansluiting op de openingswoorden de praktische spits. Vanuit Piets
persoonlijke toe-eigeningsvragen,
mocht hij daarmee bij de Heere onvoorwaardelijk aan een eind gekomen.
Vanaf dat moment is het Evangelie
niet meer voor zichzelf te houden. Zijn
voorbeeld van het brandende huis om
gedreven te zijn allen te redden, drijft
hem nu ook de naaste, de reddende
boodschap van Gods liefde te brengen
aan verloren zondaren in een grote
stad. Iedereen moet horen wat tot hun
vrede dient.’
ZOU U DEZE DAG AAN
ANDERE LEDEN VAN DE KERK
AANBEVELEN BIJ TE WONEN?
‘Het is aanbevelenswaardig met het
hele gezin te komen. Hoewel de poster
er niets van meldde, bleek er zelfs een
kinderprogramma te zijn. De catering
was uitstekend. Velen hebben de weg
gevonden, zodat er een flinke rij voor
de kerkdeur stond. Het programma in
combinatie met de goede ontmoetingen in de pauze zijn een goede voorbereiding op de zondag.’
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In gesprek met
Jacob Meijer
Ik vond het mooi
dat ds. Mulder
in zijn openingswoord benadrukte: ‘Doe het werk
van evangelist’, is
een opdracht voor
ons allemaal. Piet
Bloed vertelde hoe die opdracht in
zijn leven werkelijkheid werd. Het is
mooi om te horen hoe God allerlei
verschillende mensen leidt en een
taak geeft. Ik heb de workshops ‘Luisteren naar de leiding van de Heilige
Geest’ en ‘Kinderevangelisatie aan
huis’ gevolgd. Uit die workshops
neem ik mee dat het belangrijk is om
thuis te zijn in het Woord. Op die manier spreekt de Heilige Geest namelijk
tot ons. Daarnaast neem ik mee dat
het bereiken van kinderen in de buurt
op een heel laagdrempelige manier
kan. Je kunt hen eenvoudig bereiken
door te vertellen waarom je dingen
doet en dat Jezus belangrijk is in je
leven. De evangelisatiedag is een
dag waarin je wordt bemoedigd en
uitgedaagd. Zeker een aanrader om te
bezoeken!

In gesprek met
Wim Maris uit Schiedam

In gesprek met Robert van
Dam uit Stellendam
Wij maken deel uit van de evangelisatie-commissie HHG Schiedam.
We zijn gekomen om ideeën op te
doen, om ervaringen uit te wisselen,
om ons werk te presenteren en er uitleg aan te geven.
WAT NEEMT U MEE UIT DE
TOESPRAAK VAN DS. MULDER?
Ds. Mulder gaf aan dat een gemeente
zonder evangelisatie of iets van enige
activiteit geen Bijbels bestaan heeft en
misschien wel op den duur zal ophouden te bestaan.
WAT NEEMT U MEE UIT DE
TOESPRAAK VAN PIET BLOED?
De leiding van de Heere in iemands
leven, iemand die het niet zelf weet
maar verzoening en wijsheid nodig
heeft om het Bijbels spoor te gaan.

Cursus evangelisatie 2020-2021
Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om het Evangelie uit te dragen, maar toch telkens
zoveel schroom te ervaren om een gesprek over het
geloof aan te gaan.
Vanaf D.V. september 2020 organiseert de commissie
evangelisatie van de HHK voor de zevende keer een
cursus die juist op dit dilemma ingaat en mensen wil
toerusten om in eigen omgeving het Evangelie uit te
dragen. De cursus wordt bij voldoende deelnemers
gehouden in Katwijk aan Zee en Veenendaal.

Inhoud cursus
Er is een lesprogramma opgesteld voor tien lesdagen,
steeds op de zaterdagochtend. De cursus wordt gegeven in Veenendaal en op aanvraag bij u in de gemeente.
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ZOU JE DEZE DAG AAN
ANDERE LEDEN VAN DE KERK
AANBEVELEN BIJ TE WONEN?
Jazeker, mooi dat we de datum voor
2021 weten.

Vanuit de betrokkenheid bij het plaatselijke evangelisatiewerk vind ik het
belangrijk om deze dag bij te wonen.
Ook is het leuk om de leiding en cursisten van de toerustingsavonden,
gegeven door de landelijke commissie
evangelisatie, weer te ontmoeten.
Ik trof een grote groep enthousiaste
mensen aan die met het evangelisatiewerk bezig is. Ik voel me hierdoor
gesterkt om deel te zijn van het grote
geheel van gelijkgestemden. Dat we
er als plaatselijke evangelisatiecommissie niet alleen voor staan. Ik vond
het fijn om te horen hoe onze goede
God Zijn werk tot stand brengt. Hij
gaat daarvoor met ieder Zijn weg. In
de lezing van dhr. Bloed proefde ik zijn
bewogenheid en zijn praktische tips
zullen anderen zeker motiveren.

Aanmelden liefst voor D.V. 1 september 2020. Het
cursusgeld voor het cursusjaar 2019/2020 bedraagt
€ 50,00 per persoon. Echtparen ontvangen korting. Zij
betalen slechts € 75,00 voor tien morgens. Deelnemers
vanuit andere kerkverbanden zijn ook van harte welkom!
Voor meer informatie en aanmelding zie: https://www.
hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie of bel met het
kerkelijk bureau tel. 0318-505 541.

t!
Het heef t ons denken vegerrivojklgd. We hebben kennis
en de cursus
‘We hebben met veel gegeoenofeegnd en ons verdiept in de opdracht van Godadt
opgedaan, de praktijnek n. Het heef t ons denken verrijkt en we hopen ren,
voor ons als christe ting het evangelisatiewerk beter kunnen uitvoe
we met deze toerus mensen bereikt worden met het Evangelie.'
zodat er veel
Dick en Jeanette

Zicht op kerkelijk bureau

Spin in
het web
In 2004 werd dhr. D. Halee (Putten) gevraagd
het Preekbeurtenbureau te bemannen.
In dit interview blikken we terug op de
achterliggende vijftien jaar en nemen we
afscheid van dhr. Halee.

'I

k herinner me nog goed dat de
deurbel ging en er een preekregelaar voor de deur stond’,
vertelt dhr. Halee. ‘Hij was met
vakantie op de Veluwe en vroeg om
namen van voorgangers voor de preekbeurten die nog openstonden. Natuurlijk werd de ontmoeting met koffie en
koek voortgezet! Het bleef niet bij deze
ontmoeting. Meerdere preekregelaars
wisten me te vinden.’
Dhr. Halee had als hoofdtaak te werken aan de voortgang van de Woordbediening op de zondag en andere dagen.
Omdat er geen systeem en weinig
gegevens beschikbaar waren, heeft hij
zelf uitgedacht hoe een en ander. vorm

moest krijgen. Hij maakte afspraken
met het kerkelijk bureau, zodat de gemeenten geïnformeerd konden worden
hoe de preekbeurten geregeld moesten
worden. Hij fungeerde als ‘spin in
het web’ als het om het regelen van
preekbeurten ging. Service was één van
de pijlers. ‘De voorgangers en preekregelaars die geen internet hadden, probeerde ik zoveel mogelijk telefonisch
te helpen. Ik heb ook weleens een
bezwaard gevoel gehad als er voor een
vacante gemeente, na herhaald onderzoek, geen voorganger beschikbaar was,
terwijl er in de eigen gemeente iedere
zondag een voorganger was.’
Zijn taken werden minder omvangrijk
toen het systeem ‘voorgaan’ in 2012
in gebruik werd genomen. Er werd
daarbij in de loop van de jaren steeds
meer gebruik gemaakt van ‘Kerktijden’.
Door deze ontwikkelingen is de rol van
het Preekbeurtenbureau per 1 januari
jl. vervallen, omdat het geheel van de
preekbeurten digitaal geborgd is. Dat
maakte het werk van dhr. Halee overbodig. ‘Toch heb ik het als een voorrecht ervaren dit werk te mogen doen,
omdat ik mee mocht werken aan de
opbouw en voortgang van de kerk.
Het was goed te zien dat de Hersteld
Hervormde Kerk groter is dan de

gemeente waarvan je lid bent. De gesprekken van hart tot hart waren voor
mij zeer waardevol.’
De Hersteld Hervormde Kerk is dhr.
D. Halee erkentelijk voor de vele jaren
waarin hij op allerlei momenten voorgangers en preekregelaars op accurate
wijze van informatie rondom preekbeurten heeft voorzien. Van harte Gods
zegen voor de toekomst toegewenst!
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KERKELIJK
JAARBOEK 2020
Door velen wordt uitgezien naar de verschijning van het nieuwe jaarboek van
de Hersteld Hervormde Kerk, omdat het
prettig is om weer over de actuele gegevens te beschikken. U kunt het kerkelijk
jaarboek bestellen via de website van de
kerk of telefonisch bij het kerkelijk bureau. De prijs is vastgesteld op € 12,50,
inclusief verzendkosten. Er is dus geen
voorintekenprijs zoals andere jaren het
geval was en alle jaarboeken worden
per post verzonden. In verband met de
wetgeving rondom persoonsgegevens
verstrekken wij het jaarboek alleen aan
particulieren. Voor boekhandels is het
niet meer mogelijk om het jaarboek in te
kopen.
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incl. verzendko
juni verzonden
wordt na 1

het kerkelijk bureau,
Bestellen kan alleen via of via 0318-505541.
site
bij voorkeur via de web

KWARTAALKALENDER
31 mei en 1 juni pinksterzendingscollecte
14 juni
fonds noodlijdende
gemeenten en personen
5 juli
zomercollecte landelijk
jeugdwerk
6 september
opleiding predikanten
13 september
fonds noodlijdende
gemeenten en personen
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COMMISSIE BIJBELSE TOERUSTING
Gewoonlijk is er iedere tweewekelijkse zaterdag CBT, welke ik met enthousiasme bezoek. Na meerdere jaren gewacht te hebben, tot het verantwoord was, om als moeder van een jongvolwassen gezin op zaterdagmorgen
deze cursus te kunnen gaan doen, kan ik het echt aanraden deze 3-jaarlijkse cursus te volgen.
Van de totaal 6 vakken worden er per cursusochtend 3 gevolgd, die elk
hun eigen stof geven, ter bestudering, ter overdenking en uitwerking, om
vervolgens weer onder andere thuis uit te delen, van de kennis die je op
doet. Door vooraf aan de cursusochtend de stof je eigen te maken, die tijdig wordt doorgegeven, herken je tijdens de lessen makkelijker de materie.
Daarbij komt dat je ook tijdens de lessen van elkaar dingen opluistert, wat
onder andere ok je eigen zienswijze weer kan vormen.
De sfeer onderling is gemoedelijk en dat geeft ook dat je makkelijker je
vragen stelt, terwijl er eigenlijk veel geluisterd en notities gemaakt worden.
Deze notities kun je vervolgens thuis weer uitwerken, maar dat is niet
persé nodig. Voor jezelf bepaal je of en in hoever je de stof wilt beheersen.
Dit is niet noodzakelijk, daar er geen toetsen of iets dergelijks afgenomen
worden. Het voelt wel prettig dat er geen druk is en dat geeft ook weer de
veerkracht om telkens de soms pittige stof weer op te pakken.
Al met al zeer waardevol voor allen, die op welke manier dan ook, meer
inzicht willen krijgen in het Oude Testament, het Nieuwe Testament, dogmatiek, ethiek, kerkgeschiedenis en praktische theologie.
Cursiste mevrouw Olieman-Villérius.
D.V. in september zal de cursus eens per twee weken op zaterdagmorgen
weer van start te gaan in Garderen en Oud-Beijerland. Interesse? Mail dan
naar dhr. K. Snijder: cbt@kpnmail.nl

Oog voor
de schepping
OVER DUURZAAMHEID EN RENTMEESTERSCHAP

AGENDA

MET EEN VARIANT OP EEN BEKENDE
UITSPRAAK ZOU JE KUNNEN
ZEGGEN: ‘VERBETER DE WERELD,
BEGIN BIJ HET HART’. HOE KUN
JE RONDOM RENTMEESTERSCHAP
SPREKEN OVER HET HART? IK
DENK AAN TWEE WOORDEN: WET
EN EVANGELIE. ZONDE EN GENADE.
SCHULD EN LIEFDE.
DS. M. VAN REENEN

21 NOVEMBER 2020
JONGERENDAG 16+
HOEVELAKEN

27 NOVEMBER 2020

BIJBELSTUDIECONFERENTIE 18+
ELLEMEET
Meer info en aanmelden
www.hhjo.nl
VOOR ALLE DATA GELDT:
DEO VOLENTE

DAGELIJKS OP DE HOOGTE BLIJVEN
VAN DE HHJO? VOLG ONS VIA
FACEBOOK, INSTAGRAM OF TWITTER!

EEN PERSOONLIJK WOORD VOOR IEDEREEN!
De nieuwe landelijke actie is bekend; een persoonlijk Woord voor iedereen! Het
Woord van God: persoonlijk én voor iedereen op deze wereld. Hoe spreekt de Bijbel
elke dag tot jou? Hoe lees je de Bijbel? Wat een voorrecht dat we al zoveel jaar Gods
Woord in onze eigen taal hebben. God spreekt tot ons in onze eigen taal! Niet iedereen
op deze wereld kan ons dat nazeggen. Er is nog een aantal bevolkingsgroepen die de
Bijbel nog niet in hun eigen taal hebben en het Evangelie daardoor nog niet hebben
gehoord. Denk bijvoorbeeld aan het land Congo. Wycliffe Bijbelvertalers is daar recent
begonnen met de voorbereidingen van het Bijbelvertaalwerk.
Congo telt verschillende taalgroepen. Stel je voor dat elke
taalgroep over een jaar het Johannesevangelie in hun eigen
taal kan lezen? Het Johannesevangelie waarin staat: Want alzo
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet
verderve maar het eeuwige leven hebbe. (Johannes 3 vers 16)
persoonlijk Woo
rd voor iedereen
Het Johannesevangelie telt 879 verzen, het vertalen van één
Vertaal jij m
ee?
Bijbelvers kost € 15. Ga jij met ons deze uitdaging aan? Welke
hhjo.nl/landelijk
eactie
club of jeugdvereniging vertaalt de meeste Bijbelverzen? We
zijn benieuwd!
D.V. 5 september organiseren we de landelijke actiedag. Schrijf deze
datum alvast in je agenda, het belooft een leuke dag te worden met
een actief programma! Meer informatie over deze dag en andere
acties volgt binnenkort.
Bijbelvertaal

werk in Congo

landelijke actie

| 2020-2021 | HHJO,

Wycliffe Bijbelve

rtalers
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Je mag naar school

deren

Wil je deze kin
helpen?

kom in actie.
Bid voor hen en
? Haal geld op
Wat kun je doen
g!
voor de zendin
e voor iemand
sj
u
o doe een kl
jkdoos
o maak een ki
ge flessen
o verzamel le
een leuk idee
o bedenk zelf

Tip! Download de kleurplaat
, ve
kleurplaat naar A4 en print rgroot de
hem uit!

https://zgg.nl/uploads/kleu
rplaten/kleurplaat-buitensp
elen-papoea.pdf
Je kunt het geld laten overmaken door papa of mama naar het zendingsbureau van de HHK.
IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30 t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk Zending
onder vermelding van 'gift zending' en je naam. Veel plezier en succes! Geven maakt rijk..!
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advertentie

Laat
leesbeperkingen
vervagen
gesproken vorm, grootletter en braille voor

Klaar voor de toekomst
met Systra ICT

iedereen met een leesbeperking!

Van IT tot communicatie en beveiliging, we laten technologie

Christelijke kranten, tijdschriften, bijbelse
dagboeken, liedbundels, psalmboeken en de
verschillende vertalingen van de Bijbel in

BESTEL LECTUUR VOOR UZELF,
UW PARTNER OF GEMEENTELEDEN
OP WWW.LEESBUTLER.NL

Postbus 131, 3850 AC Ermelo
Paul Krugerweg 39, 3851 ZH Ermelo
0341-56 54 77 WWW.CBB.NL klantenservice@cbb.nl
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meegroeien met de business. Daarmee vormt technologie
de motor van jouw bedrijf. En ben je up-to-date. Altijd.

IT

Communicatie

Beveiliging

Benieuwd hoe jij klaar kunt zijn voor de toekomst?
www.systra.nl • T 038-333 87 50 • E info@systra.nl

j

16-

johanna
j
ohanna
ohann
a
de vrouw
van een rentmeester

Stel je voor dat jij ‘rentmeester’ zou zijn van beroep. De
belangrijkste financiële medewerker van een rijke heer.
Jij beheert zijn landgoed en je draagt zorg voor al zijn
bezittingen. Op jou moet de rijke heer kunnen bouwen,
want hij heeft zijn eigendommen aan jou toevertrouwd.
Een verantwoordelijke baan. Het levert jou waarschijnlijk
een riant salaris op. Wat zou jij met dit geld doen?

Door: Jacoline de Vree

In Lukas 8 lezen we over de
rentmeester van koning Herodes.
Chusas heet hij. Hij is getrouwd met
Johanna. Wat Chusas precies doet als
rentmeester voor Herodes, vertelt de
Bijbel ons niet. Wél lezen we hoe zijn
vrouw Johanna omgaat met het salaris
dat binnenkomt: ze gebruikt het om te
voorzien in het levensonderhoud van
de Heere Jezus en Zijn discipelen.

Misschien vraag je je af: waarom doet
ze dat? Waarom gebruikt Johanna het
gezinsinkomen om de Heere Jezus
en Zijn discipelen ‘te dienen van haar
goederen’? Johanna uit hiermee haar
dankbaarheid voor de weldaden die
ze van de Heere heeft ontvangen.
Om welke ‘weldaden’ van de Heere
gaat het hier? Om de genade die
én het onderwijs dat Johanna van
Hem ontvangt.
In Lukas 24 ontmoeten we Johanna
opnieuw. Nu bij het lege graf. Opnieuw
wil ze in liefde haar dankbaarheid voor
Gods genade uiten. Door het gestorven
lichaam van de Heere Jezus te zalven.
Maar het is niet meer nodig: de Heere
heeft het graf en de dood overwonnen.
Heb jij in de afgelopen Paasdagen voor
het eerst of opnieuw mogen zien op
de opgestane Levensvorst? Laat het
gebed van David in Psalm 116 dan ook
jouw gebed zijn: ‘Wat zal ik den HEERE
vergelden voor al Zijn weldaden, aan
mij bewezen?’

45

vacature
Marktleider in blokhutten,
overkappingen en tuinhout

VANAF

VANAF

Blokhutten

Word jij mijn
nieuwe collega?
•
•
•
•
•
•

Huishoudelijk medewerkers
Leerlingen
Kraamverzorgenden
voor een baan
of stage
Verzorgenden IG
06 - 10 04 74 17
(Wijk)verpleegkundigen
Vakantie-/oproepkrachten

App

Kijk op werkenbijrstzorg.nl voor alle vacatures bij jou in de buurt.

579,-

Buitenverblijven

1.399,-

Tuinkamers

5.559,-

VANAF

VANAF

Veranda’s

599,-

Actuele vacatures

MONTEURS

   

VERKOPERS
  






  


www.vankootentuinenbuitenleven.nl

Ben jij toe aan een
nieuwe uitdaging?

envolle
Waard rg
o
z

Jij wilt er zijn voor een ander, samen
met je collega’s mensen met een
beperking verder helpen. Stap voor
stap, dag na dag. Hierbij probeer je
de zorgverlening te vernieuwen.
werkenbijdeschutse.nl

De Schutse

ma?
o
l
p
i
d
Geen
ou op
j
n
e
d
i
Wij le

Zorg wat er écht toe doet

advertentie

tot
> woon- of activiteitenbegeleider
> zorgassistent
> huishoudelijk medewerker
in Uddel of Puttershoek.

Eerst meer weten?
06 37 18 40 23
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hr@adullamzorg.nl

werkenbijadullam.nl

www.balkanzending.nl

Matigheid
een vrucht

16+

van de Geest

Door: Alissa Bakker

Heb jij dat ook, dat je het woordje ‘matig’ of ‘sober’ eigenlijk maar
een storend, irritant woord vindt? Zo’n woord waarvan je weet: ik
zou het moeten zijn, maar tegelijk denk je: maar ik wil het niet…
Niet te veel drinken op zaterdagavond, niet meer schoenen of kleren in de kast dan je nodig hebt, als je een reep chocola aanbreekt
niet direct de hele reep opeten, je beperken in het aantal uur dat
je ’s avonds zit te gamen… Dat komt best dichtbij, of niet? Is het
nodig om tien paar schoenen in de kast te hebben staan? Het
woordje matigheid beperkt voor jouw gevoel misschien je genot.
Ik mag toch wel gewoon genieten? Altijd maar jezelf beheersen en
altijd nadenken over wat je doet, dat is helemaal niet fijn. Je wilt
toch gewoon kunnen doen wat goed voelt en wat je lekker vindt?
Laten we vooropstellen: genieten mag inderdaad. God schiep
de aarde zó vol kleurenpracht en heerlijkheid! Dat laat zien hoe

rijk en heerlijk Hij Zelf is. Maar dan toch dat woordje ‘matigheid’.
Volgens Galaten 5: 22 een vrucht van de Geest. Een vrucht die de
Heilige Geest Zelf in je werkt en die zichtbaar wordt in je gedrag,
je houding en je gedachten. Het is de vrucht van de Geest. Deze
vrucht groeit niet doordat jij zo hard je best doet. Dan zou er hebben gestaan: de vrucht van … (vul je naam maar in). Nee, er staat:
de vrucht van de Geest. Hij geeft die vrucht in je leven. Als jij jezelf
en heel je leven in geloof overgeeft aan Christus, gaat die vrucht
groeien. Dan denk je na over wat je doet en laat je je niet meesleuren door een goed gevoel of een verlangen naar meer. De Geest
laat die vrucht in jouw leven groeien zodat je steeds meer op je
Zaligmaker gaat lijken. Eerst bracht je ‘vanzelf’ de werken van het
vlees voort (vers 19-21). Je was altijd op jezelf gericht. Maar als je
in Christus gelooft gaat er een nieuwe vrucht groeien. Die vrucht
van de Geest krijg je, uit genade.
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Het klimaat >>>>>

>>>>>>>> Loopt uw JV
daar warm voor?>>
Door: ds. M. van Reenen
48

Leidinggevenden

>>>> D

uurzaamheid is hip. En alle vragen daar omheen hebben impact. Het raakt ook jongeren, maar op heel verschillende manieren. Sommigen zijn sceptisch: zij vinden
het maar onzin. Anderen zijn bezorgd: als je hoort over de
opwarming van de aarde, de stijging van de zeespiegel… hoe
moet het dan straks? Maar wellicht zijn er ook een paar erg
enthousiast en al lang bezig met wat ze kunnen doen. Voor
welke reactie hebt u voorkeur? Het zou maar zo kunnen
dat u kiest voor de laatste. Mooi toch als jongeren met zo’n
onderwerp enthousiast bezig zijn?

Dat is het ook. En toch… De farizeeër
of de tollenaar – voor wie zou u kiezen? Wat die farizeeër voorstaat, dat is
best goed (Mattheüs 23:3), maar zijn
houding hierin hield hem wel buiten
het Koninkrijk van God. Op heel veel
terreinen zijn we bang voor wetticisme. Bij het thema ‘duurzaamheid’ tuimelen we er vaak alsnog in, omdat we
al gauw uitkomen bij ‘dit moet je wel
doen’, en ‘daar moet je mee stoppen’.
Laten we daarom ook hier een laag
dieper steken. Met een variant op een
bekende uitspraak zou je kunnen zeggen: ‘Verbeter de wereld, begin bij het
hart.’ Hoe kun je rondom rentmeesterschap spreken over het hart? Ik denk
aan twee woorden: wet en Evangelie.
Zonde en genade. Schuld en liefde.

Schuld

De problemen in deze wereld zijn niet
veroorzaakt door verkeerde technische inschattingen of overbevolking,
maar door ons zondige hart. De Heilige Geest gebruikt de wet om ons op
dat zondige hart zicht te geven. Vaak
door concrete zonden aan te wijzen.
Daarom zou u het als volgt kunnen
aanpakken. Laat de jongeren dingen
opnoemen die (in hun leven) op dit
terrein verkeerd gaan, zoals eten
weggooien, ‘zomaar’ de auto pakken,
lang douchen, ‘slaafchocolade’ eten.
Zij roepen en u noteert. Bekijk daarna
samen de lijst en stel de vraag: ‘Wat
zegt dit over ons hart?’ Waardoor gaat
het verkeerd? Ik hoop dat jullie dan

samen kunnen komen tot zaken als
gulzigheid, ontevredenheid, materialisme, leven voor het hier en nu, egoïsme, onverstandigheid. Het zou mooi
zijn als u nog een derde stap kunt maken: verbindt hier Bijbelteksten aan. 1
Koningen 21:4, Psalm 17:14, Mattheüs
6:21, Lukas 12:16-20, 1 Timotheüs 6:10,
2 Timotheüs 4:10 en dergelijke.
Hoe kan dit veranderen? Niet door
alleen maar te zeggen: ‘Jongens, we
moeten het anders doen.’ De wet op
zichzelf verbetert ons niet (Rom. 7).
Als u wat verdieping wilt, zou u daar
met de jongeren over door kunnen
praten door concrete voorbeelden
te vragen van hypocrisie: zonnepanelen plaatsen voor stroom voor een
jacuzzi; een warmtepomp plaatsen
en de verwarming hoog laten staan;
CO2-compensatie om maar te kunnen blijven vliegen (moderne aflaat),
enzovoorts.

Liefde

Niet de wet brengt verbetering, maar
de genade. Echte verandering van
ons leven komt er als door Gods
Geest ons hart verandert. Dan leren
we onze zonden kennen, belijden en
laten. Dan komt er een verlangen om
God te dienen. En dat met héél ons
leven. Bekering is bekering tot God.
Het gaat er om, Wie God voor ons is.
Wie Gods liefde leert kennen, gaat
verlangen God lief te hebben met verstand en gevoel, met hart en handen.

>>>>

Wat betekent het als God je Vader is
geworden? Dan ga je ook Zijn werken
waarderen, dan word je zuinig op alles
wat van Hem is. Dan hoef je ook niet
meer zo nodig alles uit het leven te
halen wat erin zit. Een dag in een bos
in de buurt kan van meer waarde worden dan een week in Barcelona – in
het licht van een wandel met God (Ps.
4:8, 84:11). Niet het vele is goed maar
het goede is veel.
Het is het mooist als u ze dat kunt
laten ervaren. Plan geen spectaculaire JV-activiteiten zoals karten, maar
kies voor een excursie met een gids.
Organiseer geen dingen die alleen
maar voor henzelf ‘leuk’ zijn, maar
die ook voor anderen nuttig zijn,
zoals een natuurwerkdag. Helemaal
ideaal zou het zijn, als er een soort
kerktuin is, waar jongeren regelmatig
de handen uit de mouwen kunnen
steken. Meemaken hoe sla, bonen en
appels groeien wekt verwondering en
zuinigheid. Daarvoor moeten jongeren (en JV-leiders…) vast een drempel
over. Maar ik kan me niet anders
voorstellen dan dat het verrijkend en
verduurzamend is. Voor het milieu
én de onderlinge band. Laat ze de
rijkdom van Gods schepping proeven,
ruiken, horen, voelen. Dat kan tegelijk
een middel zijn om twijfels over Gods
bestaan tegen te gaan (NGB art. 2).
Laten we hen, tegen de neiging om
weg te duiken in een virtuele wereld,
‘onderdompelen’ in het Woord en
scheppingswerk van God!
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Ouders

DUURZAME
RELATIES IN
HET GEZIN
Door: R. Zweistra

WAT IS EEN DUURZAME RELATIE? AAN WELKE
VOORWAARDEN VOLDOET EEN DUURZAME RELATIE?
MET EEN DUURZAME RELATIE WORDT EEN RELATIE
BEDOELT DIE LANG GOED BLIJFT. HET GEZIN BESTAAT
UIT MEERDERE RELATIES DIE ELKAAR WEDERZIJDS
BEÏNVLOEDEN. DIT ARTIKEL RICHT ZICH OP WAT DEZE
RELATIES DUURZAAM MAKEN. KORT WIL IK HET BELANG
VAN EEN GOEDE RELATIE TUSSEN U ALS OUDERS
BESPREKEN OM VANDAAR UIT HET BELANG VAN EEN
GOEDE OUDER-KIND RELATIE TE BESPREKEN EN WAT
HIERVOOR NODIG IS.

Een stabiele gezinssituatie is van invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van een kind en kan problemen bij kinderen en
jongeren voorkomen. Kinderen hebben er baat bij, wanneer ouders
een goede relatie hebben. Problemen tussen ouders kunnen een
negatief effect op het gezin hebben. Met name conflicten tussen
ouders spelen hierin een grote rol. Belangrijke voorwaarden voor
een goed functionerend gezin zijn liefde en veiligheid.
Een duurzame relatie wil niet zeggen dat er geen spanningen of
problemen zijn. Simpelweg omdat we in het leven te maken krijgen
met moeilijkheden of zorgen. Het is meer de vraag hoe we er als
persoon en als gezin mee omgaan.
U als ouder heeft de rol van opvoeder gekregen. Deze rol van opvoeder is een mooie taak, tegelijkertijd wordt er ook veel van u
gevraagd. De ideale opvoeder bestaat in principe niet, wanneer u
streeft om het zo goed mogelijk te doen bent u al een heel eind
op weg.
Als ouder dient u een goede emotionele band op te bouwen tussen
u en uw kind. Probeer uw kind op te voeden tot een goede burger; iemand die gezond in relaties kan staan en voor zichzelf kan
zorgen. De opvoedtaak in combinatie met de drukte van alle dag
kan als een uitdaging worden ervaren. Mogelijk heeft u minder tijd
en aandacht voor uw kind dan u graag zou willen. Bijvoorbeeld
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doordat u meerdere kinderen heeft of omdat u beide als ouders
werkt. Het is voor (al dan niet werkende) ouder(s) belangrijk om
een goede balans te zoeken tussen tijd met uw gezin, elkaar als
partners en werk.
Het hebben van positieve aandacht voor uw kind komt zijn of haar
welzijn ten goede, het zal de (emotionele) band tussen beiden versterken. Een goede dosering van de aandacht die u geeft, is van
belang; teveel of te weinig aandacht is niet goed. Bedenk eens voor
uzelf hoe u de tijd die u hebt, besteedt met uw kind. Wanneer u met
uw kind samen bent, heeft u dan echt aandacht voor uw kind? Leg
bijvoorbeeld uw mobiel weg en maak bewust oogcontact. Heeft u
oprechte interesse in de (belevings-)wereld van uw kind? Praat met
uw kind en vraag wat hem of haar bezighoudt. Geef uw kind duidelijke complimenten. Knuffel uw kind. Bemoedig uw kind. Speel
met uw kind. Heb oog voor de behoeften, stem goed op uw kind af.
Het kind voelt zich dan gezien en belangrijk.
Indien u een eenoudergezin heeft, kan het zoeken naar de juiste
balans als nog zwaarder worden ervaren. Voor u als alleenstaande
ouder is het hebben van een goed netwerk, mensen die u helpen
en steunen van grote waarde. Het alleen opvoeden van een kind/
kinderen kan namelijk erg zwaar zijn en veel van u vragen. Bewust
tijd nemen voor uzelf door bijvoorbeeld iemand te vragen om even
op uw kind(eren) te passen kan als helpend ervaren worden.
Als christelijke ouder wilt u graag het geloof doorgeven aan uw
kind(eren). Bedenkt u eens voor uzelf: welke rol speelt het geloof
in ons gezin en hoe komt dat tot uiting? Waarover gaan de gesprekken bij u aan tafel? Probeer naast het spreken over alledaagse
dingen ook te spreken over God. U kunt dit doen op een manier die
dicht bij uzelf staat, door middel van vragen of een (dag-) boekje.
Als uw kind weinig respons geeft, probeert u dan door middel van
doorvragen het gesprek voort te zetten. Bedenk bij uzelf dat kinderen scherp zijn in het doorzien van echtheid. Uw (geloofs-)daden
moeten passen bij uw woorden. De kracht van uw gebed is van
onschatbare waarde! Bid bewust voor uzelf, voor uw kind(eren) en
uw gezin als geheel.
Ik wil u aansporen om te investeren in uw gezin!

advertentie

Arco Architecten
biedt u onbeperkte
mogelijkheden.
“Zij weten onze persoonlijke wensen om te zetten
in mooie praktische oplossingen.
Arco heeft ons unieke droomhuis gecreëerd.

WWW.ARCOARCHITECTEN.NL,ONBEPERKT

Project nieuwbouw woning Harmelen

0348-561607
Zorg
rond
levenseinde

Het Joodse volk is voor ons
niet zomaar een volk. Israël
helpen is een:
Gebedszaak
Hartezaak
Erezaak
Noodzaak

‘Specialist in
vloertegels,
wandtegels en
PVC vloeren’

Help ons daarom Israël
helpen in het Shaare
Zedek Ziekenhuis te
Jeruzalem

PALLIATIEVE ZORG
IN HET SHAARE ZEDEK
ZIEKENHUIS
Het ziekenhuis heeft het leven
hoog in het vaandel staan. Daar
thuiszorg voor mensen in de
laatste levensfase te wensen
overlaat ziet het ziekenhuis
zich gesteld voor een bijna
onmogelijke opdracht: de
structurele toename van
palliatieve zorg in het ziekenhuis
naar de toekomst zeker te stellen.
Laat deze zorg rond het
levenseinde ook onze zorg zijn.
Namens de talloze patiënten die
profeteren van uw ongelofelijke
betrokkenheid vragen wij u
vrijmoedig ook in 2020 dit
belangrijke project te steunen.

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

DONEER ONLINE: WWW.SHAAREZEDEK.NL
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landelijke

ZENDINGSDAG
ZHHK 2020

thema:

zending een

spiegel!?

DS. C.J.P. van der bas

Malawi

Suriname

D.V. zaterdag

DS. A. Meuleman

Hoofdprogramma
Ochtend (10.00-12.00 uur)
• Meditatie: Zending een spiegel!
(ds. A. Meuleman)
• Muzikaal intermezzo
• Het kinderwerk in Suriname
Marijke van der Plaat
(Kinderwerkster in Suriname)

Middag (13.30-15.15 uur)
• Meditatie: Zending een spiegel?
(ds. C.J.P. van der bas)
• Kerkorganisatie in Malawi
• Muzikaal intermezzo
• Forumgesprek

19 SEPTEMBER

jongerenprogramma -16

Wat nog meer?

• Bijbelstudie, presentatie en spel

• Grote info- en verkoopmarkt
(zie de website voor overzicht met
aangeboden artikelen)
• Crèche
• Ontmoeting en gesprekken

kinderprogramma
4-8 en 9-12 jaar
• Bijbel- en zendingsverhaal, zingen,
knutselen, puzzelen en spelletjes

Meer info:

Locatie
Koninginneweg 1, Hoevelaken
Voldoende parkeergelegenheid
en naast NS-station

I www.zhhk.nl – E info@zhhk.nl – T 0318 554212

