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Zicht op het Woord

H
et volk van Israël verkeert in grote nood. In de 
tijd van het optreden van de profeet Jesaja be-
treft dat de onderdrukking door de Assyriërs. 
Veel later verkeerde het volk in de nood van de 

ballingschap. Velen van de weggevoerden vonden in Babel 
een nieuw thuis. Maar bij anderen lag dat heel anders. Zij 
missen Gods tegenwoordigheid; voor hen zo nauw verbon-
den met de tempeldienst. Maar God is Zijn Sion niet verge-
ten. Het woord van de profeet Jesaja klinkt tot bemoediging 
en troost: ‘Ik leg Mijn woorden in Uw mond en bedek U 
onder de schaduw van Mijn hand’. En dat met één doel: om 
de hemel te planten en de aarde te gronden en om tot Sion 
te zeggen: Gij zijt mijn volk! God belooft niet alleen verlos-
sing uit Babel. Maar de HEERE belooft iets veel rijkers en 
groters: de komst van Zijn Koninkrijk! Een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde. En daar zal gerechtigheid heersen en niet 
de zonde. Maar hoe krijgt nu dat Koninkrijk gestalte? Moet 
Sion in opstand komen tegen Babel? Moeten ze kracht en 
geweld gebruiken? Nee. God heeft Zijn eigen middel: de 
prediking van het Woord. 

Wanneer de prediking overeenkomstig het Woord van God 
is, dan is ze gezaghebbend. Immers het is God Die door 
middel van de prediking spreekt. Ook als het Woord u en 
mij ontdekt en veroordeelt. Als het Woord in de hand van de 
Heilige Geest uw godsdienstige buitenkant afpelt en door-
dringt tot de bedorven kern van uw leven. Dat roept wel vij-
andschap op in ons mensenhart. Als het Woord alle gronden 
buiten Christus ontmaskert als onhoudbaar. Ook dan heeft 
het Woord gezag. Maar eveneens als het Woord spreekt van 
bevrijding en verlossing in en door Christus. Als Zijn liefde, 
Zijn gewilligheid, Zijn volkomen offer wordt gepredikt, als 

de belofte van de vergeving van de zonden wordt verkondigd 
aan mensen die de Heere niets hebben aan te bieden dan 
alleen schuld en verlorenheid. Ook dan vragen Gods woor-
den van u geloof. Ziet u hoe aangrijpend het is als wij Gods 
woorden in ongeloof verwerpen? 
En toch door middel van de prediking van het Woord doet 
God Zijn Koninkrijk komen. Door de dwaasheid van de 
prediking wordt de hemel geplant en de aarde gegrond. En 
dat alleen in de kracht van de grote Knecht des HEEREN, 
om de verdienste van de lijdende Knecht (Jesaja 50). In de 
schaduw van Zijn beschermende, almachtige hand mag de 
prediker zijn arbeid verrichten. 

Maar die prediking zal ook vrucht dragen. Het Woord is als 
zaadkorrels die met verwachting van vrucht met handvollen 
mogen worden gestrooid. Wat vormen de woorden van de 
tekst dan een rijke belofte. God doet het! God doet Zijn 
Koninkrijk komen. Ook in 2015. Hij legt Zijn Woorden in de 
mond. Dat Woord is een levenwekkend Woord. Geestelijk 
dode zondaren worden erdoor tot leven geroepen. Wederge-
boren tot een levende hoop. Getrokken uit deze tegenwoor-
dige boze wereld, uit de macht van de zonde en van de dood 
en overgezet in het Koninkrijk van het Licht. Gebracht als 
een verloren en goddeloos mens aan de voeten van het Lam 
om in Hem alles te vinden wat nodig is voor tijd en eeuwig-
heid. En zo worden ze toegevoegd aan Sion. Dat is wel vaak 
een aangevochten zaak. Hoor ik bij Sion? Zo’n albederver? 
Maar dan is het ook de taak van de prediking om tot Sion 
te zeggen: ‘Gij zijt Mijn volk’. Dan vindt Sion de zekerheid 
van haar zaligheid in de vastheid van het Woord van God. In 
de Christus der Schriften. Daar wordt de rust geschonken. 
Behoort u al bij Sion?  

‘En Ik leg Mijn woorden in Uw mond en bedek U 

onder de schaduw Mijner hand, om de hemel te planten en de aarde 

te gronden, en om te zeggen tot Sion: Gij zijt Mijn volk.’ 

Jesaja 51:16

Gods Koninkrijk komt
door de prediking 

van het Woord
Ds. W.M. Mulder
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Voedselzekerheid 
in Zuid-Soedan

Zicht op diaconaat

Aan het woord is de Zuid-Soedanese Rose Nyoka. Ze is getrouwd met 
Charles Mubarak en samen hebben ze vijf kinderen. Toen de vele 
vluchtelingen hun gebied inkwamen, namen ze een gezin - in de verte 
nog familie - met acht kinderen in huis. Het zette hun leven op z’n kop, 
want hoe konden ze al deze nieuwe ‘huisgenoten’ te eten geven? 

Ds. J. Joppe
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D
e hele familie ging op 
rantsoen, in plaats van 
drie maaltijden per dag nu 
slechts tweemaal daags. 

Het gespaarde geld om een fiets te ko-
pen, moest besteed worden aan voed-
sel. Geld om zaad te kopen voor het 
nieuwe seizoen was er ook niet meer. 
Kortom, grote schaarste in het gezin 
dat een ander gezin te hulp schoot. 
Dankzij uw steun kreeg de familie 
Nyoka een zadenpakket. Daarmee wa-
ren ze voorbereid op het nieuwe land-
bouwseizoen en konden zij weer een 
oogst binnenhalen. 

Rose Nyoka vertelt haar verhaal te-
gen de achtergrond van het conflict 
in Zuid-Soedan. De problematiek in 
Zuid-Soedan is groot, etnisch geweld 
kostte duizenden mensenlevens en 
bijna twee miljoen mensen sloegen 
op de vlucht. De aanleiding: in juli 
2011 werd Zuid-Soedan zelfstandig, na 
tientallen jaren burgeroorlog en strijd 
met Soedan. Na twee jaar van relatieve 
rust, barstte de bom opnieuw. Span-
ningen binnen regeringspartij SPLM 
leidden in december 2013 tot militair 
optreden van de presidentiële garde. 

De generale diaconale commissie 
ondersteunde met een bedrag van 
€ 36.000 een project in Zuid-Soedan 
dat Woord en Daad in samenwerking 
met ZOA startte. Het project richtte 
zich op de voedselzekerheid in gastge-
meenschappen voor families als die van 
Rose Nyoka. In veel gevallen schuilen 
vluchtelingen bij vrienden en (verre) 
familie in een gastgemeenschap. De 
vluchtelingen kloppen hier aan voor 
onderdak zonder veel mee te brengen. 
Dat legt een enorme druk op de voed-
selvoorraad van het gastgezin. In het 
project werden families ondersteund 
met zadenpakketten, gereedschappen 
en visgerei om op die manier de voed-
selvoorziening in de directe toekomst 
veilig te stellen. 6.660 families, in 
totaal 46.000 mensen kregen toegang 
tot zo’n pakket. Met de bijdrage van de 
generale diaconale commissie van de 
Hersteld Hervormde Kerk konden in 
totaal 1.300 families met een pakket 
worden geholpen.

‘Het zijn verre verwanten van ons, dus voor 

mij en m’n man Charles was het helemaal 

geen vraag of we hen in huis zouden nemen.’ 

- Rose Nyoka, Zuid-Soedan
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Als u kiest voor Hoekman dan kiest u 

voor kwaliteit en design. Bent u toe 

aan een nieuwe inrichting, uitbreiding 

of vervanging van uw kerk-/vergader-

zaal, consistorie of kantoor maak dan 

kennis met het ruime aanbod. Ook 

voor uw studeerkamer. Het ruime 

assortiment, de verschillende stijlen, 

kleuren en materialen in combinatie 

met een deskundig advies maken 

een afspraak de moeite waard. Vindt 

u ‘t tijd voor een persoonlijk advies-

gesprek? En bij u op locatie? Geen 

enkel probleem, bel of mail voor  een 

afspraak met Piet Hoekman.

Kerk, vergaderzaal of
kantoor inrichten?

Bel voor een afspraak! 

Enkele referenties door ons ingericht zijn: 

HHK Arnemuiden, Middelharnis/Sommelsdijk, 

Montfoort, Spijk en Staphorst.

Uw partner in complete

  kantoor- en projectinrchting

Kantoor & Project
HOEKMAN

Noordzandstraat 34 - 4401 CG Yerseke - T: 0113 572907
M: 06 53154711  -  E: info@piethoekman.nl  -  www.piethoekman.nl

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

wat kunnen wij 
voor u betekenen?

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

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

Antiekrestauratie
Meubelmakerij

W. Brand 
 

Wij zijn gespecialiseerd in 
nieuwbouw en restauratie van 

kerkinterieurs o.a. kansels, 
kerkbanken en lambrizeringen.

Schapendijk 13 - 7715 PV Punthorst
Tel.: 0529-48 36 50 - www.restauratie-antiek.nl

VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging

(0172) 23 33 38
Dag en nacht bereikbaar

overal te ontbieden

~ Wij verzorgen alleen begrafenissen ~
Vraag geheel vrijblijvend het boekje

 ”Mijn laatste wens”
Sumatrastraat 11 

2405 EM Alphen aan den Rijn
www.vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging
(0172) 23 33 38

Dag en nacht bereikbaar overal te ontbieden
~ Wij verzorgen alleen begrafenissen ~

Vraag geheel vrijblijvend het boekje ”Mijn laatste wens”

Sumatrastraat 11 - 2405 EM Alphen aan den Rijn
www.vanstaverenbegrafenisverzorging.nl



Hulpverlening door
Open Doors in Syrië

M
aart 2014 was de trieste derde verjaardag van 
de oorlog in Syrië. Ruim drie jaar lang wordt 
het land geteisterd door een oorlog die enorm 
veel slachtoffers maakt en miljoenen mensen 

op de vlucht heeft gejaagd. De strijdende partijen schuwen 
grof geweld niet. De strijd speelt zich af op verschillende 
fronten: de oppositie tegenover het regeringsleger, maar 
verschillende oppositiepartijen zijn ook onderling slaags 
geraakt. Veel christenen zijn net als vele andere Syriërs het 
land uit gevlucht. Buurlanden als Libanon, Jordanië en 
Turkije kennen een forse toevloed van vluchtelingen. Ook 
binnen het land zijn christenen op de vlucht geslagen. De 
zogenoemde ‘christelijke vallei’ in het westen van het land is 
nog relatief veilig en rustig. Op dit moment bevinden miljoe-
nen christenen zich nog in Syrië. Dat is deels een bewuste 
keuze en deels door het gebrek aan keus: ze hebben simpel-
weg geen mogelijkheid om weg te gaan.
Drie jaar oorlog heeft het land totaal ontwricht. De medi-
sche zorg ligt op veel plaatsen vrijwel stil, mensen zitten 
zonder werk, elektriciteit en gas zijn schaars en daardoor 
heel kostbaar, voedselprijzen zijn fors en scholing voor 
kinderen valt vaak uit of gaat met horten en stoten. In het 
midden van de chaos werkt Open Doors samen met een 
uitgebreid netwerk van lokale kerken. Via hen wordt voed-
selhulp aan meer dan 8.000 gezinnen gegeven, bieden ze op 
bescheiden schaal traumazorg en trainen ze mensen daarin. 
Daarnaast worden lokale partners opgeleid die betrokken 
zijn bij het hulpverleningswerk. Ook verspreidt Open Doors 
nog steeds Bijbels en kinderbijbels. Aan de hulpverlening 
door Open Doors hebben we als Hersteld Hervormde Kerk 
ruim € 50.000 kunnen bijdragen.

ZOA helpt vluchtelingen 
in Jordanië’ 

D
e strijd in Syrië heeft voor een toevloed aan 
vluchtelingen in Jordanië gezorgd. Sommige 
vluchtelingen komen langs de officiële kanalen 
en laten zich registreren bij de UNHCR. Ze 

worden gehuisvest in officiële kampen. Maar omdat ze zich 
daar niet altijd veilig voelen, vertrekken ze daar soms ook 
weer. Het project is met name gericht op de vluchtelingen 
die tussen wal en schip dreigen te vallen, omdat ze niet be-
kend zijn bij de UNHCR. 
Er is een drietal activiteiten waar de middelen vanuit de 
Hersteld Hervormde Kerk aan besteed zijn: 
• Als eerste een eenmalige non-food gift voor de families, 

die vaak met heel weinig spullen arriveren. U moet dan 
denken aan zaken als matrassen, beddengoed en keuken-
gerei.

• Daarnaast wordt psychosociale hulp gegeven aan de 
vluchtelingen, die vaak de meest vreselijke dingen mee-
gemaakt hebben. Het gaat om een tweetal workshops 
waarin de vrouwen onder leiding van een geschoolde 
kracht met elkaar in gesprek gaan.

• Een gedeelte van de middelen wordt besteed aan arme 
families in Jordanië. Het is natuurlijk wrang als je te mid-
den van een toevloed van vluchtelingen zit, waarbij zij wel 
worden geholpen en jij niet, terwijl je even arm bent. Het 
is een eis van de Jordanese regering om een gedeelte van 
de middelen ook aan de eigen mensen te besteden.

In totaal konden we deze activiteiten via het GDC steunen 
met een bedrag van bijna € 48.000.

Steun aan Syrische vluchtelingen
Diaken. H. Smits 

Het jaar 2013 bracht een triest record: 
voor het eerst waren er wereldwijd 
meer dan 50 miljoen vluchtelingen. 
Sindsdien is hun aantal alleen maar 
toegenomen. Veel van die vluchtelin-
gen komen uit het Midden-Oosten. Ze 
zijn op de vlucht voor de gevechten en 
de strijders van de Islamitische Staat. 

De generale diaconale commissie 
(GDC) heeft hierop ingespeeld door 
steun te geven aan vluchtelingen, aan-
vankelijk in Syrië en later in Irak. Van 
het project in Syrië is inmiddels een 
rapportage verschenen; in een tweetal 
artikelen informeren we u hierover. 
We hebben ervoor gekozen om ons 

enerzijds te richten op christenen, die 
zo vaak het doelwit zijn en weinig hulp 
ontvangen. We hebben dat gedaan 
door het financieren van een project 
van Open Doors. Daarnaast hebben 
we ons gerealiseerd dat de ellende veel 
breder is - we hebben daar aandacht 
aan besteed via een project van ZOA.
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Zicht op kerkelijk bureau

Voor wie?
De werkgroep militairen nodigt de 
christen-militairen van alle krijgs-
machtdelen; veteranen WO II en alle 
veteranen van alle  naoorlogse missies 
van Libanon tot Mali, de achterban 
van (uitgezonden) militairen; en alle 
persoonlijk belangstellende betrokke-
nen van harte uit!

Programma
De generaal b.d. Arie Vermeij zal op 
deze dag uitvoerig ingaan op zijn mi-
litaire loopbaan, maar ook op de vele 
gedraaide missies in Libanon, Bosnië, 
twee keer Afghanistan, Irak, Afrika 
etc. Hij zal ons ongetwijfeld kunnen 
vertellen dat een moderne troepen-
macht niet meer is bewapend met 
kruiken, fakkels en bazuinen (Richte-
ren 7). Toch zal hij, als christen-mili-
tair, ook willen getuigen van de God-
delijke wapenrusting (Efeze 6).

Waarom een contactdag?
Het gevolg van een militaire missie 
kan nogal eens zijn dat de individuele 
militair daarna te kampen heeft met 
(heftige) emoties of lichamelijke en 
geestelijke trauma’s. Ook het thuis-
front van de uitgezonden militair 
heeft vaak te maken met angstgevoe-

lens en stress. De werkgroep militai-
ren wil mede door deze contactdag 
een hand en een voet zijn voor de 
veteraan, de individuele militair en 
hun achterban. Een (geestelijk) ge-
sprek en een luisterend (geestelijk) 
oor, kunnen de handreiking zijn tot 
adequate hulpverlening.
De acceptatie van het specifieke van 
‘het militair zijn’ ligt in het bijzonder 
bij de ultieme bereidheid het leven 
te geven in het belang van de door 
Nederland geformuleerde veiligheids-
doelstelling, die met name tot uiting 
komt bij missies in het buitenland. 
De ‘dienstplicht’ bracht het dienen 
in de krijgsmacht binnen veel gezin-
nen. Dienen als beroepsmilitair kent 
bij velen in de reformatorische kring 
toch de nodige scepsis. Aandacht en 
meeleven van kerk en gemeente is 
van grote waarde.

Aanmelden
De spreker(s) staan garant voor een 
boeiende, informerende dag. Kern 
van de dag zal echter ook de onderlin-
ge ontmoeting zijn en de gelegenheid 
ervaringen te delen.

Komt u en komen jullie op D.V. za-
terdag 28 maart a.s. ook naar Echos 

Home De Landing, Deelenseweg 28, 
6816 TS (Arnhem) Schaarsbergen? 
Tussen 10.00 en 10.30 uur is de ont-
vangst met koffie. De gastheer David 
Mammen ontvangt u graag. Geplande 
einde is ca. 14.45 uur.

Graag opgeven bij de secretaris,
tel. 0528-26 45 99; email: 
harmengels@kpnplanet.nl of 
het kerkelijk bureau van de 
Hersteld Hervormde Kerk, 
0318-50 55 41; email: bureau@
hersteldhervormdekerk.nl . 

Namens de werkgroep
Secretaris H. Engels

De werkgroep militairen Hersteld 
Hervormde Kerk bestaat uit:
Ds. J. den Boer, voorzitter, 
ex legerpredikant en veteraan
Ouderling H. Engels, secretaris,
 majoor b.d. Kmar en veteraan
C.D. van Bennekom, voorzitter kerk-
voogdij Boven-Hardinxveld
Reina Koetsier, sergeant 1, 
verpleegkundige
Marleen Visscher-van Rhijn, 
korporaal, verpleegkundige
Kees van Rossum, korporaal, 
verpleegkundige

is het thema van de contactdag militairen 

op D.V. zaterdag 28 maart a.s.

Bewapend met 
en gewapend tegen...  
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Toegegeven, je kunt niet alles lezen. 
Er zijn zo veel bladen van stichtingen, 
verenigingen en dergelijke, veelal met 
nobele doelstellingen. Je zou ze alle 
willen steunen, maar er is natuurlijk 
een grens. Niet alles kan, en al hele-
maal niet tegelijk.

Toch wil de redactie aandacht vragen 
voor het Kerkblad, het tweewekelijks 
verschijnende periodiek van de Her-
steld Hervormde Kerk. Welhaast alle 
kerken hebben een eigen landelijk 
verschijnend blad, om de contacten 
met hun leden te onderhouden. Ook 
de onze!
Maar wat blijkt nu? Lang niet in alle 
gezinnen die kerkelijk meeleven in een 
Hersteld Hervormde Gemeente, komt 
dit kerkblad terecht. Dat is jammer, zeg 
maar gewoon: een gemis. Daar wil de 
redactie graag iets aan doen. Vandaar 
dit stukje.

Wij danken graag allen die een abon-
nement hebben voor hun steun en 

vertrouwen. Wij vragen ook dringend 
aan hen die (nog) geen abonnement 
hebben, dit te (her-)overwegen. 
Elk jaar verschijnen er 26 nummers, 
voor nog geen twintig euro per jaar. 
Uitgesmeerd over alle weken van het 
jaar, gaat het om nog geen 38 eurocent 
per week. Hoezeer in deze tijd ook op 
de kleintjes moet worden gelet, dit 
bedrag kan toch zelden onoverkomelijk 
zijn.

Wat biedt het blad zoal? Een greep: 
Uiteraard het nieuws uit eigen kerk, 
maar ook veel aandacht voor bezinning 
en oriëntatie op wat er in kerk en sa-
menleving gaande is. Altijd een medita-
tie, bij toerbeurt door onze predikanten 
verzorgd. Bijbelstudie en kerkgeschie-
denis. Twee pagina’s worden gevuld 
voor en door jongeren. 
Per 1 februari 2015 is het blad uitge-
breid met vier pagina’s. Daardoor komt 
er plaats voor verdiepende artikelen, 
bijvoorbeeld over de orde des heils. 
Ook is een pagina ingeruimd voor 

vraagstukken rond gezin en opvoeding 
die zich in de heftige branding van de 
tijdgeest bevinden, een postmoderne 
tijdgeest waar we allemaal door worden 
beïnvloed.

Door velen wordt er elke veertien 
dagen weer hard aan gewerkt een leer-
zaam en leesbaar blad te bieden. Zij 
doen dat vanuit de overtuiging elkaar 
in deze moeilijke tijden zo tot een hand 
en voet te (kunnen) zijn.
Inderdaad, toegegeven, we kunnen 
niet alles lezen. Maar een uitzondering 
voor je eigen kerkblad moet te maken 
zijn. Je landelijke kerkblad kun je toch 
eigenlijk niet missen. Dat dient óók 
toegegeven te worden. Met andere 
woorden: nu dan meteen maar een 
abonnement genomen. De bijgevoeg-
de bon maakt je dat gemakkelijk. Elk 
abonnement wordt door de redactie 
hartelijk verwelkomd.

De redactie van het Kerkblad

 Ja, ik meld mij aan als abonnee van het Kerkblad.
 Periodiek van de Hersteld Hervormde Kerk.

Persoonsgegevens:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Abonnement op Kerkblad

Word abonnee,
Stuur ons deze bon retour
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Word abonnee,
Stuur ons deze bon retour
meer info? zie pagina 9

Kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk

Antwoordnummer 1157

3900 VB  Veenendaal

Deze advertentie is mogelijk gemaakt door Talen Tools B.V.

NL87 RABO 0342 0703 47 t.n.v. 
Generale Diaconale Commissie te 
Veenendaal o.v.v. Noodhulp Malawi

NL74 RABO 0335 3074 50 t.n.v. 
Stichting Stéphanos te Hendrik Ido 
Ambacht o.v.v. Noodhulp Malawi

NL 57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. 
Stichting Timotheos te Staphorst  
o.v.v. Noodhulp Malawi

Bijna 200 mensen zijn verdronken. Meer dan 200.000 
mensen zijn ontheemd! Het straatarme Malawi is 
keihard getroffen door overstromingen. Een groot 
deel van het land staat onder water. Honger en ziektes 
liggen op de loer. Uw hulp is hard nodig!

Maak nu uw gift over!

   Help slachtoffers  
watersnood Malawi!

Wij bieden samen hulp in de getroffen gebieden.

 www.noodhulp-malawi.nl

Geen
postzegel

nodig



Zicht op de vrouwenbond

Vrouwen in Malawi
Malawi: het ‘Zwitserland van Afrika’

Malawi, een heel andere wereld, 
maar wel met vrouwen zoals u en ik!

A. Rijken-Ubak

Leden van een vrouwenvereniging:
herkenbaar aan dezelfde kleding!

11



M
alawi is op 6 juli 1964 
als onafhankelijke staat 
ontstaan uit de Engelse 
kolonie Nyasaland. Het 

land grenst aan Zambia, Tanzania en 
Mozambique. Het is ongeveer 3,5 keer 
zo groot als Nederland, en de bevolking 
telt maar liefst 15 miljoen mensen. 
Tweederde van hen leeft onder de ar-
moedegrens. 

Samen met mijn man en oudste zoon 
vlieg ik naar Lilongwe, de hoofdstad 
van Malawi. De vlucht duurt ruim 11 
uur, en vanuit het vliegtuig zien we al 
hoe groen het landschap is. Onze jong-
ste zoon wacht ons op en rijdt ons naar 
zijn huis in Malosa. Het eerste wat 
opvalt, zijn de rijen mensen die langs 
de weg lopen. 

Malawi loopt! En dat is bittere nood-
zaak vanwege het gebrek aan vervoer-
middelen. Alleen mannen lijken te 
fietsen, vrouwen lopen vaak langs de 
weg met een baby op de rug en een 
mand op het hoofd. Soms hebben ze 
een krans van gevlochten maisstengels 
op hun hoofd om de mand extra te 
ondersteunen. Ze dragen lange rokken 
omdat blote knieën taboe zijn. 

Malawiaanse vrouwen hebben een 
zwaar leven. Ze staan vroeg op om wa-
ter te halen, en de loodzware emmers 
dragen ze op hun hoofd terug naar 
huis. Vaak zijn ze zwanger of hebben 
ze een kind op hun rug. Na het water 
halen, maken ze vuur van gesprokkeld 

hout en koken ze water en pap voor 
het gezin. Ze maken het huis schoon 
en verbouwen mais, rijst en aardnoten. 
Daarbij verzorgen ze de kinderen, die 
meestal tussen de ouders in slapen. 

De afstand tussen man en vrouw groeit 
dan letterlijk en figuurlijk met het aan-
tal kinderen.

Mais is hét voedsel in Malawi! Elk 
klein lapje grond wordt met de hand 
bewerkt en beplant. Het regenseizoen 
begint in december en eindigt in maart, 
de oogst volgt in april en mei waardoor 
voorraden kunnen worden aangelegd. 
Kunstmest kost zo’n € 25,-- voor een 
klein veldje. Dat is helaas te duur voor 
de meeste gezinnen en daarom is de 
oogst vaak onvoldoende om een jaar 
van te leven. Vanaf januari raakt het 
voedsel op: een moeilijke tijd voor veel 
gezinnen. Er wordt dan nogal eens wat 
mais gestolen, en doordat de nieuwe 
mais hoog staat, kun je ongezien weg-
komen…

Behoudens wat kruimeldiefstallen (en 
corruptie) is er weinig criminaliteit in 
Malawi. Geweld is zeer zeldzaam en 
er zijn dan ook talloze hulpverleners. 
Ze zijn inmiddels meer gericht op het 
geven van duurzame hulp. Bijvoorbeeld 
niet alleen voedsel geven, maar ook 
onderwijs over het verbouwen van ge-
wassen. En meer nadruk op voorkomen 
van ziekten dan op het bestrijden ervan. 

Malawi: het ‘Zwitserland van Afrika’
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Van de redactie
A. Rijken-Ubak

Naast de gebruikelijke rubrie-
ken, vindt u in deze bijdrage 

een artikel over ‘Vrouwen in Mala-
wi’. Dit naar aanleiding van onze 
reis naar het Afrikaanse land.

Ds. R.J. Oomen, die daar als zen-
dingspredikant werkt, stelde voor 
om een dag mee te gaan naar de 
door hem gegeven Vrouwencur-
sus in Phalombe. Dat was een hele 
belevenis. Alleen al het zingen in 
het Chichewa was prachtig om te 
horen. Indrukwekkend is bovenal 
dat er ook in Malawi een volk mag 
zijn dat het Evangelie mag horen. 
Om, ook als vrouwen, je leven 
proberen in te richten naar het 
Woord van God. 

De gedachten gaan ook nog 
vaak terug naar Emily, de 

nanny van onze zoon. Een korte 
tijd hebben onze levens elkaar 
gekruist en waarschijnlijk zien 
we elkaar in dit leven nooit meer. 
Ze is, net als zovelen van ons, ook 
moeder en oma. Onze wens en 
bede is dat voor haar en voor ons 
mag gelden dat het einde eenmaal 
vrede zal zijn. 

We denken aan het vijfde vers van 
Psalm 86:

Al de heid’nen, door Uw handen
Voortgebracht in alle landen,
Zullen tot U komen, Heer’,
Bukken voor Uw aanschijn neer,
En Uw Naam ter ere leven;
Gij zijt groot en hoogverheven;
Gij doet duizend wonderheên;
Gij zijt God, ja, Gij alleen.

Soms heeft hulp onbedoelde bijeffec-
ten. Zo zijn er veel muskietennetten 
aan de bevolking uitgedeeld om mala-
ria te voorkomen. De netten worden 
echter nogal eens als visnet gebruikt, 
en door de fijne mazen worden ook de 
kleine visjes gevangen. Dat heeft tot 
gevolg dat de hoeveelheid vis in het 
Malawimeer afneemt. Gelukkig gebrui-
ken veel mensen de netten ook zoals 
bedoeld en is de sterfte door malaria 
de afgelopen jaren afgenomen. 

Het Malawimeer beslaat een groot deel 
van Malawi. Het is in 1859 door David 
Livingstone ontdekt, tijdens een van 
zijn expedities om de handel te be-
vorderen en slavernij te stoppen. Aan 
de rand van het meer zien we talloze 
vrouwen hun kleding wassen, vervol-
gens hun haren en aansluitend ook nog 
de vaat. De kinderen spelen om hen 

heen in het water. Het meer is voor 
toeristen berucht vanwege een parasiet 
die in het water zit, en waartegen je zes 
weken na het zwemmen een pil moet 
innemen, om langetermijnklachten (of 
zelfs blaaskanker!) te voorkomen. 

Zomba, de vroegere hoofdstad, ligt op 
30 kilometer afstand van Malosa. Op de 
oude begraafplaats in het midden van 
de stad liggen veel Engelse soldaten en 
kolonisten begraven. In deze stad wo-
nen ook de beide zendingspredikanten 
van onze kerk. Op zondag gaan we met 
ds. K. Klopstra naar de kerk in Muula, 
en na de dienst worden we hartelijk bij 
hem thuis ontvangen. De volgende dag 
gaan we op bezoek bij ds. R.J. Oomen 
en bezoeken we de Bijbelschool. 
Op dinsdag gaat ds. Oomen naar Pha-
lombe om een vrouwencursus te geven. 
Het dorpje ligt zo’n 55 kilometer van 
Zomba, en zijn vrouw en ik gaan met 
hem mee. Onderweg halen we nog di-
verse vrouwen uit verschillende dorpen 
op. Zelfs een baby van 7 dagen gaat 
mee! Het is even passen en meten, 
maar alles past toch in de auto. Alleen 
de achterklep kan niet dicht…  

Op de Vrouwencursus worden met 
behulp van de Bijbel diverse onderwer-
pen behandeld, zoals kleding, huwelijk, 
abortus, ontvangen van gasten, begrafe-
nisrituelen, toverij en bijgeloof. Er zijn 
veel vrouwen op afgekomen en de kerk 
in Phalombe zit behoorlijk vol. Namens 
de Vrouwenbond breng ik de groeten 
aan hen over.

Tussen de middag eten we bij een ou-
derling. De gastheer zit op een lagere 
stoel. Dat is de gewoonte in het land 

Diverse vrouwen willen mee en de achterklep kan niet meer dicht
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om zo respect te betonen aan de gas-
ten. De vrouw des huizes, haar moeder 
en haar schoonzuster zitten achter het 
huis op de grond te eten. We krijgen 
Nsima (maispap) en geitenvlees. Het is 
de bedoeling om met de handen bal-
letjes te draaien van de Nsima maar ik 
gebruik maar gewoon een vork… 

Behalve Nsima eten Malawianen ook 
veel groenten, gepofte mais, bruine bo-
nen, plantenwortels en pompoenblade-
ren. In plaats van snoepjes kauwen de 
kinderen op stukjes suikerriet. Ze eten 
ook veel vis. De kop van de vis geldt 
als lekkernij en deze is dan ook voor de 
man. Andere lekkernijen zijn gedroogde 
rupsen, gebakken torretjes, vliegende 
rode mieren, en… geroosterde muizen!

Onze zoon Dingeman werkt als arts 
voor de VN en reist voor aidsbestrij-
ding de regio rond. Het huis wordt 

daarom permanent door twee mannen 
bewaakt, een vereiste van de VN, maar 
hij zegt: ‘Mam, stelt u zich er maar 
niets van voor. Als er echt gevaar dreigt, 
zijn deze jongens als eersten weg…!’ 

Onze schoondochter Femke werkt 
als arts in het St Luke’s ziekenhuis in 
Malosa en neemt ons mee voor een 
rondleiding. Het ziekenhuis behoort 
tot de ‘Christian Health Association of 
Malawi’, waartoe ongeveer 40% van de 
ziekenhuizen in Malawi behoren. Het 
is een organisatie voor zendingszie-
kenhuizen. De resterende 60% van de 
ziekenhuizen zijn van de regering, waar 
de zorg gratis is. Bij zendingsziekenhui-

zen moeten patiënten vaak een kleine 
bijdrage leveren voor hun behandeling 
of medicatie.

In het ziekenhuis zit een vrouw op 
de grond met een ernstig zieke baby. 
Ze antwoordt in eerste instantie ont-
kennend op de vraag of ze HIV heeft. 
Uiteindelijk geeft ze het pas de vol-
gende dag toe. Het is nog altijd een 
groot taboe. Ongeveer 15% van de 
Malawiaanse vrouwen tussen 15 en 45 
jaar zijn besmet met het virus, wat het 
immuunsysteem verzwakt waardoor 
patiënten vaak infecties krijgen. In het 
ziekenhuis worden ongeveer 70% van 
de bedden bezet door patiënten met 
HIV en het virus veroorzaakt ongeveer 
68.000 doden per jaar. Naast HIV zijn 
er ook veel andere infecties, zoals: diar-
ree, longontstekingen, hepatitis A en B, 
buiktyfus, malaria, wormeninfecties en 
tuberculose.

Phalombe: Vrouwencursus

Malawimeer: wassen van kleding, haren en vaat, terwijl kinderen zwemmen
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Om het grote tekort aan artsen te 
compenseren, wordt er gewerkt met 
zogenaamde ‘clinical officers’ (niveau 
tussen HBO verpleegkundige en arts). 
Ze doen veel goed werk en vangen een 
deel van het artsentekort op in vele 
Afrikaanse landen.

Elke vrouwelijke patiënt krijgt een 
zogenaamd ‘Vrouwengezondheidspas-
poort’. Ziekten worden omcirkeld en 
de hoeveelheid cirkels geeft een snelle 
indruk van de gezondheid. 
Zwangere vrouwen vertellen nooit 
wanneer ze moeten bevallen. Zelfs een 

echtgenoot weet dat niet. Zou ze het 
wel vertellen, dan kan dat ‘ongeluk’ 
brengen voor zichzelf of voor het kind. 
Ook een babyuitzet maken ze niet 
van te voren klaar. Dan verzoek je de 
goden: je pronkt met iets wat er nog 
niet is! Het gebeurt ook nogal eens 
dat er onverwachts een tweeling wordt 
geboren! Bij zwangere vrouwen worden 
niet veel echo’s gemaakt en tweelingen 
komen in Malawi vaker voor.

Als in Nederland iemand met een 
buitenbaarmoederlijke zwangerschap 

Malosa: het huis van nanny Emily staat in het midden, links woont haar zoon 
en rechts haar moeder

Phalombe: tot slot een groepsfoto

Het verschil tussen Malawi Nederland  
Moedersterfte 460/100.000 10/100.000
Sterfte onder de 5 jaar 118/1.000 4/1.000
Levensverwachting 50 jaar 81 jaar
Artsen 190 (1/100.000) 59.000 (350/100.000)
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www.messiasbelijdendejoden.nl

Joden die Jezus als
Messias belijden 

hebben het in Israël moeilijk!

Zij hebben uw hulp nodig

• Om diaconale steun te geven • Om lectuur te verspreiden

• Om gemeenten op te bouwen • Om toerusting te geven

Uw gift kunt u overmaken naar: 
NL90 RABO 0377 8534 96 t.n.v. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk

“Denkt u aan hen
 in uw gebed?”

Jemima is een tehuis voor kinderen en jongeren 
met een (ernstige) beperking. De zorg wordt
verleend door lokale christenen met 
ondersteuning van buitenlandse vrijwilligers
met ervaring in de zorg.

Zorg en liefde voor
de zwakkeren in Bethlehem

stort uw gift! IBAN NL53 RABO03675075 60

WWW.JEMIMA.NL

Er is een brug…
tussen het verlies van een dierbare en de verzorging  
van een waardig afscheid voor mensen die wensen  
dat een begrafenis verzorgd wordt op een wijze die  
in overeenstemming is met hun leven. Wij kunnen u 
daarmee van dienst zijn.

•  Uitgaande van een christelijke levensovertuiging  
verzorgen wij alleen begrafenissen.

•  U kunt te allen tijde een beroep op ons doen,  
ongeacht waar u woonachtig bent.

•  Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar.

BEGRAFENISONDERNEMING

Van der SluyS
T 038 - 33 12 7 34 - M 06 - 20 96 45 58

Leendert en Agatha 



veel bloed in de buik verliest en daar-
voor bloed nodig heeft, dan krijgt deze 
vrouw donorbloed. In Afrika is er een 
groot tekort aan donorbloed en vandaar 
dat men de techniek van ‘autotransfu-
sie’ gebruikt. Het bloed wordt daarbij 
uit de buik geschept, gezeefd door 
enkele gaasjes en dan teruggegeven aan 
de patiënt via een infuus.

Malawi kent een hoge babysterfte. 
Omdat er vaak baby’s overlijden, be-
schermt de vrouw zich hiervoor door 
het kindje de eerste dagen geen naam 
te geven. Zo maakt het kindje nog geen 
echt deel uit van de gemeenschap. Het 
krijgt ook nog geen officiële begrafe-
nis. Zo proberen de vrouwen minder 
verdriet te hebben van het jonge over-
lijden. 

Er zijn veel problemen in de gezond-
heidszorg, voornamelijk veroorzaakt 

door corruptie en vriendjespolitiek. 
Daardoor is er vaak een gebrek aan 
medicatie en materiaal (zoals infusen, 
spuiten, katheters, antibiotica, pijnstil-
lers, verband).

Daarnaast zijn de cultuur en gewoon-
ten heel anders; zo willen mensen vaak 
niet dat hun kind een maagsonde krijgt 
om voeding toe te dienen, omdat ze 
geloven dat dit de dood veroorzaakt. 
Hetzelfde geldt voor zuurstof. De toe-
stand van patiënten die dit nodig heb-
ben is vaak kritiek, en ze overlijden dus 
relatief vaak. De mensen om hen heen 
denken dan soms dat de maagsonde of 
de zuurstof de dood veroorzaakt heeft.

In Nederland hoor je steeds vaker het 
woord ‘participatiesamenleving’. Het 
woord zullen ze in Malawi niet kennen 
maar de betekenis van dat woord wel! 
In een gemeenschap zijn familie, buren 

en dorpsgenoten sterk met elkaar ver-
bonden. In Malawi is het namelijk heel 
gewoon dat men voor elkaar zorgt. Er 
zijn geen problemen met kinderoppas 
en bejaardentehuizen zijn overbodig. 
Als mensen in een ziekenhuis liggen, 
verzorgen de familieleden een patiënt. 
Ze wassen de zieke en koken het eten. 

De ‘Vrouwen in Malawi’ spelen hierbij 
een sleutelrol. We dragen deze vrou-
wen en hun gezinnen in het gebed op. 
De Heere geve bovenal dat er ook in 
Malawi een volk gevonden mag worden 
dat de Christus der Schriften kent.

Phalombe

Vrouwengezondheidspaspoort

Malosa: nanny Emily doet de was 
Thabisa slaapt rustig door...

Langs de weg...
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Agenda
19 maart
Ouddorp: regioavond Zuid-West
Spreker: dhr. A. van Wolfswinkel 
Onderwerp: ‘Voltooid leven’. Hoever 
kan de medici gaan?

8 april
Kesteren: regioavond Midden/Oost
Spreker: ds. W. Nobel 
Onderwerp: Huisgodsdienst

16 april
Lunteren: huishoudelijke vergade-
ring | Spreker: ds. H.J. van Marle

14 april
Elspeet: regioavond Noord-Veluwe
Spreker: ds. R.P. van Rooijen

21 april
Waddinxveen: regioavond West
Spreker: ds. R.W. Mulder

1 oktober
Lunteren: 7e Bondsdag

17 november
Ridderkerk: Toerustingsdag
Spreker: ds. P. den Ouden
Onderwerp: Een christenvrouw in 
deze tijd

26 november
Elspeet: Toerustingsdag
Spreker: ds. P. den Ouden
Onderwerp: Een christenvrouw in 
deze tijd

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende 

fotokaarten te koop!

Kopij voor de website en voor het 

volgende blad kunt u voor 23 maart 

e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl

Van de bestuurstafel

C.B. Hovestad-Stoffer

Als u dit leest is het begin 
maart en komt het einde van 

het winterseizoen alweer in zicht. 
We hopen dat de Heere de behan-
deling van de Bijbelstudies over 
‘De Tien Geboden’ wil zegenen. 

In de maand april is het weer 
tijd voor onze huishoudelijke 

vergadering. Deze wordt gehou-
den op donderdag 16 april in 
Lunteren en is bestemd voor de 
bestuursleden van de aangesloten 
verenigingen. 
Ook dit jaar zijn er twee leden van 
het landelijk bestuur aftredend. 
Dit zijn de 1e presidente mw. N. 
Schalkoort-Zijderveld en de 2e 
penningmeesteresse mw. A.C. van 
Ark-van de Steeg. 
We zijn dankbaar en blij, dat mw. 
Schalkoort en mw. Van Ark zich 
weer herkiesbaar hebben gesteld. 
Het is goed voor de continuïteit in 
het bestuur dat er niet teveel wis-
selingen zijn, al kunnen sommige, 
persoonlijke, omstandigheden 
iemand doen besluiten zich niet 
herkiesbaar te stellen. Gelukkig is 
dit nu niet aan de orde! 

Volgens de statuten moeten 
er tegenkandidaten zijn. 

Twee dames zijn bereid gevon-
den zich hiervoor beschikbaar te 
stellen. Mw. K. Klaassen-van de 
Lagemaat uit Elst en mw. D. Boe-
rendans-Deetman uit Doornspijk 
willen we dan ook vanaf deze 
plaats hartelijk danken voor hun 
bereidwilligheid.

We wensen u allen een goede 
afsluiting van het winter-

seizoen.

Dit voorjaar hopen we ons 7e Bijbelstudieboekje uit te geven.
Het gaat over het ‘Onze Vader’ en de indeling is als volgt:
01. Ds. K.J. Kaptein Waarom is bidden noodzakelijk?
02. Ds. G. Kater Wat en hoe te bidden?
03. Ds. J.A. Kloosterman Onze Vader, Die in de hemelen zijt
04. Ds. K. Klopstra Uw Naam worde geheiligd
05. Ds. A. Kos Uw Koninkrijk kome
06. Ds. L. Krooneman Uw wil geschiede, gelijk in den
  hemel, alzo ook op de aarde
07. Ds. H. Lassche Geef ons heden ons dagelijks brood
08. Ds. W.M. van der Linden En vergeef ons onze schulden,
  gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren
09. Ds. H.J. van Marle En leid ons niet in verzoeking,    

 maar verlos ons van den boze
10. Ds. J. van Meggelen Want Uw is het Koninkrijk en de 
  kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid
11. Ds. A. Meuleman  Amen

U kunt het boekje bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2015-2016

Mededelingen

18



Dauwdruppeltjes
Vrucht

We zijn weer een nieuw 
jaar ingegaan en mogen 
nog zijn in het heden der 

genade.

Als een vijgenboom zijn we geplant in 
een wijngaard. Een vijgenboom mocht 
alleen in een wijngaard staan als de 
opbrengst voor de Heere was. De heer 
van de wijngaard komt om vrucht, al 
drie jaren lang. Als het blijkt dat er 
geen vrucht is, geeft hij de wijngaar-
denier opdracht om de boom uit te 
houwen.

Maar de wijngaardenier zegt: ‘Laat 
hem nog één jaar staan, en ik zal mest 
om de wortels van de boom leggen, 
misschien zal hij dan vrucht dragen.’
De voorbede van de wijngaardenier 
wijst op de voorbede van Christus, 
de grote Voorbidder. Een mens moet 
wakker geschud worden. De Heere 
gebruikt de wet om een mens wakker 
te schudden en zodoende de kwaal 
aan te wijzen. Het Evangelie wordt 
ons gepredikt, en de beloften daar-

aan verbonden. Dit wordt als mest 
om onze levensboom gelegd. Wij zijn 
door de Heere op het erf van de kerk 
gebracht. Beide middelen worden 
beproefd, en zien uit naar vrucht. De 
dienaren van Gods Woord prediken 
ons: ‘Bekeert u, bekeert u’, waarom 
zoudt gij sterven en niet leven. Dit 
laat ook zien wat een geduld de Heere 
met ons zondaren heeft. Zo komt de 
Heere opnieuw naar Zijn wijngaard, 
en Hij vindt geen vrucht. Hij heeft er 
alles aan ten koste gelegd, maar vindt 
nochtans geen vrucht aan deze vijgen-
boom.

Hij beklaagt zich bij de wijngaar-
denier, ‘Ik zocht naar vrucht, maar 
vond ze niet’. De Heere, de God van 
hemel en aarde heeft ons geschapen, 
en mag van ons verwachten dat we 
vruchten van gehoorzaamheid, liefde 
en bekering voortbrengen. Een mens 
is veel meer het eigendom van God, 
dan een boom ooit kan zijn van een 
mens. Dan moet Hij het zeggen: ‘Deze 
vijgenboom beslaat onnuttig de aarde’. 

De Heere kijkt uit naar vrucht. Het is 
niet genoeg als er alleen bladeren, en/
of bloesem groeien waar uiteindelijk 
geen vrucht uit voortkomt. Alleen ver-
andering is niet genoeg, vernieuwing 
is nodig. Maar Hij vindt geen vrucht. 
Het vonnis klinkt: ‘Houw hem uit’.

Deze gelijkenis komt tot ons als een 
opdracht, maar ook als een eis, en 
wijst ons op onze verantwoorde-
lijkheid. Kunnen wij vanuit onszelf 
vruchten voortbrengen? Nee! Vanuit 
onszelf brengen wij stinkende vruch-
ten voort. Alleen als we door wederge-
boorte en bekering Christus ingelijfd 
worden, zullen er vruchten van geloof 
en bekering zijn. We mogen hier niet 
achter verschuilen, maar moeten hier-
mee in de nood terechtkomen, zodat 
we door de werking van de Heilige 
Geest Christus nodig mogen krijgen. 
We lezen in het Woord: ‘Uit u geen 
vrucht in der eeuwigheid, uw vrucht is 
uit Mij gevonden.’

A.C. van Ark-van de Steeg
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JW

Bouwmanagement

www.jwgroep.nl
Postbus 25, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 
T (078) 68 33 800, info@jwgroep.nl

Bouwen betekent veel organiseer- en regelwerk.
Dat neemt JW Bouwmanagement graag uit handen.

JW bouWmanagement

Kent de
problematiek 
door en door

VER
HUIZEN?
WWW.HAZELEGERVERHUIZINGEN.NL      
INFO@HAZELEGERVERHUIZINGEN.NL

Wij komen graag persoonlijk 
met u in contact:
Putten: (0341) 491147
Nijkerk: (033) 2460082

NATIONAAL • OVERZEE • OPSLAG

RIETDEKKERSBEDRIJF b.v.

www.rietdekkervandijk.nl • E-mail: info@rietdekkervandijk.nl

AANGESLOTEN BIJ
VAKFEDERATIE RIETDEKKERS

Laageind 18
3465 KJ  Driebruggen

Tel. en fax 0348 - 50 25 76
Mobiel 06 -51 12 65 37
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Advertorial

NIEUWE-TONGE Wim van Wageningen (38) uit Nieuwe-Tonge op  
Goeree Overflakkee heeft zijn eigen bedrijf in grafmonumenten. Het 
bedrijf genaamd ‘Memento Mori’ grafmonumenten. ‘Ik vond dat zelf 
een heel toepasselijke naam voor dit bedrijf. Het is een gedenkplaats 
voor een geliefd persoon die u ontvallen is, maar het is tevens ook een 
plaats die ons stil doet staan bij de vergankelijkheid van het leven. Dat 
we óók daaraan denken als we een monument bezoeken.’ 

Met een mooi ingerichte en gepaste toonzaal zijn alle mogelijkheden te zien. ‘We kunnen alles leveren: 
natuursteen, ruwe steen, (teak)hout, glas, roestvrijstaal, klassiek, modern of standaard. Wij hebben zelf 
het monument in fijn beton ontwikkeld. Het voordeel hiervan is dat je zelf de kleur kunt bepalen en ook 
een combinatie van kleuren in één plaat kunt maken. Door collectieve inkoop kunnen wij heel voordelig 
leveren. Dit kan oplopen tot wel 25-30% ten opzichte van andere bedrijven. Wij hebben 1e klas 
materialen en goede garantievoorwaarden. Wij rekenen gewoon eerlijke prijzen. Door scherpe inkoop 
en rechtstreeks te leveren aan particulieren schakelen we de tussenpersoon uit, dit is het voordeel van 
de klant.’ Memento Mori is één van de weinige bedrijven die dan ook aan particuliere levering doet. Bij 
heel veel bedrijven is het monument onnodig duur, en dat is niet gepast volgens van Wageningen. 

Service
Inmiddels heeft Wim al veel nabestaanden mogen helpen bij het realiseren van een 
grafmonument. ‘Alles wat daaromheen komt kijken, doe ik in eigen beheer.’  
Restauratie van stenen of monumenten verzorgt Wim eveneens. En uniek is dat binnen een bepaalde 
termijn gespreide betaling mogelijk is. ‘Het gaat hier altijd om gevoelige dingen, en daarbij wil ik het 
persoonlijke element vóór het zakelijke laten gaan, ook als de financiën niet zo veel ruimte bieden. Met 
onze digitale showroom is thuisbezoek mogelijk, zodat u zich toch een goed beeld kunt vormen van wat 
er is en wat er kan.’

Afstand is geen probleem. We kunnen landelijk werkzaam zijn. Ook hebben wij een showroom tot onze 
beschikking in het midden van het land. 
Wat wij wel altijd adviseren, is om vooraf een afspraak te maken. Zo kunnen wij alle tijd voor u nemen 
en kunt u op een rustige manier u laten adviseren over de mogelijkheden.  

Wims onderneming is gevestigd aan Langeweg 56, 3244 BH  Nieuwe-Tonge, tel.: 0187- 84 65 01 
Voor meer info kan alvast worden gekeken op www.mementomorigrafmonumenten.nl. 

De 7 punten van Memento Mori 

1. Persoonlijk contact
2. Eerste 3 jaar gratis onderhoud
3. Zeer gunstig in prijs
4. Particuliere leveringen
5. Uniek concept
6. Mogelijkheid tot gespreide betaling
7. Thuisbezoek mogelijk



Kerstfeest 2014
in het Bijbelhuis 

Een terugblik van het kerstfeest 2014
in het Bijbelhuis in Den Helder

Zicht op evangelisatie
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Vrijdagavond 19 december is er kerstfeest in het Bijbelhuis 
gevierd. We hebben dit met de Bijbelcursisten, met een 
alleenstaande moeder van de Vrouwenochtend en met de 
lokale stichting TerWille* gevierd. Door omstandigheden 
kon er van Stichting TerWille slechts één cliënt naar deze 
kerstviering komen.

Vrijdagavond 19 december is er 
kerstfeest in het Bijbelhuis gevierd. 
We hebben dit met de Bijbelcursisten, 
met een alleenstaande moeder van 
de Vrouwenochtend en met de lokale 
stichting TerWille* gevierd. Door 
omstandigheden kon er van Stichting 
TerWille slechts één cliënt naar deze 
kerstviering komen.
 
Tijdens de eenvoudige kerstmaaltijd 
werd er met elkaar gesproken. Er 
werden kerstliederen gezongen, onder 
de muzikale begeleiding van Neeltje 
en de evangelist heeft een meditatie 
gehouden naar aanleiding van de 
geboorte van de Heere Jezus (Lukas 2). 

De gasten keerden, na het in ontvangst 
nemen van een kerstattentie, verblijd 
huiswaarts. Gelet op de reacties van de 
aanwezigen mogen we terugzien op een 
gezegende avond. 

De volgende dag, zaterdag 20 
december, stond het Bijbelhuis in het 
speciale teken van kinderkerstfeest. 
Hieraan voorafgaand is op straat en in 
de buurt gefolderd om de kinderen op 
deze activiteit te attenderen. Ook is 
er in de lokale krant een advertentie 

geplaatst. Wegens gebrek aan personele 
man(vrouw)kracht hebben er na de 
VakantieBijbelWeek in het Bijbelhuis, 
geen kinderactiviteiten plaatsgevonden. 
U begrijpt dat we gespannen waren 
hoeveel kinderen we deze middag 
konden begroeten. Maar liefst 21 
kinderen betraden om half twee het 
Bijbelhuis! Om stil van te worden, we 
hadden een dergelijke grote opkomst 
niet verwacht. 

We zagen de bekende gezichten van 
hen die naar de VakantieBijbelWeek 
kwamen, maar ook van kinderen die 
nog niet eerder in het Bijbelhuis zijn 
geweest. Om half vier werden de 
kinderen door hun ouders opgehaald. 
Zij kregen een kleine attentie en een 
uitnodiging voor de kinderclub op D.V. 
woensdagmiddag 14 januari 2015. 

Het is de bedoeling dat de kinderclub 
dan onder leiding van Margriet een 
doorstart zal maken.  
Nogmaals, om stil van te worden, 
dat er zoveel kinderen tijdens het 
kinderkerstfeest aanwezig waren. De 
Heere zij gedankt, we zien hierin dat 
Hij in het hoge Noorden doorgaat met 
Zijn werk. 

‘Want geen ding zal bij God 
onmogelijk zijn.’
Beste lezers daar mogen we van 
getuigen. Je denkt weleens dat het 
ploegen op de rotsen is. Totdat je weer 
zicht krijgt op Hem en je ervaart dat de 
Heere een verrassend God is. Je ziet 
dat de Heere met Zijn werk doorgaat 
onder de kinderen, onder de jonge 
mensen en onder de ouderen. Een 
wonder van Zijn genade dat de Hij het 
werk zegent. 

Heerlijk, om in het Bijbelhuis de 
kinderen te horen zingen. 
Heerlijk, om in het gesprek met de 
jonge mensen hun getuigenis te horen. 
Heerlijk, om jongeren en ouderen op 
Christus te wijzen. 
Moge dit alles tot Gods eer en tot 
redding van zondaren zijn. ‘Opdat 
Mijn huis vol worde.’ 

ev. W.J. Korving 

* Stichting Ter Wille is een christelijke 
stichting die zich richt op verslavingszorg 
(red.)
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OPROEP VRIJWILLIGERS

Omdat de laatste oproep voor vrijwilligers geen 
resultaat heeft gehad, wil ik deze herhalen. U begrijpt: 
we kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken. Schroom 
daarom niet contact op te nemen met de voorzitter 
van onze werkgroep, Alex Post. Hij zal graag uw vragen 
beantwoorden en uw hulp hebben wij nodig! 

ev. W.J. Korving
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Sinds juli 2014 wordt er iedere woens-
dag een vrouwenochtend gehouden in 
het Bijbelhuis. Deze ochtenden begin-
nen om 10 uur en zijn tussen half 12 
en 12 uur afgelopen. We spraken hier-
over met Margriet Klein uit Zwolle die 
samen met mevrouw Korving uit Den 
Helder deze ochtenden verzorgt.
Margriet vertelt: ‘We drinken eerst 
een kopje koffie en daarna wordt de 
ochtend geopend met zingen, gebed 
en wordt er een stukje uit de Bijbel 
gelezen, waar dan ook het een en ander 
over wordt gezegd en uitgelegd. Tijdens 
het tweede gedeelte van de ochtend 
wordt er iets creatiefs gedaan. Bij het 
creatieve gedeelte wordt van alles ge-
daan, zoals kaarten maken, borduren, 
sieraden maken en noem maar op. De 
vrouwen die deze ochtenden bezoeken, 
komen ook zelf met allerlei ideeën voor 
het creatieve gedeelte. We hebben ook 
tijdens het creatieve gedeelte vaak heel 
mooie gesprekken over het Bijbelge-
deelte dat aan de orde is geweest. 
 
Op de vrouwenochtenden komen 
meestal ongeveer 7 mensen. We zien 
ook dat bezoekers anderen meenemen. 
Veel bezoekers zijn eenzaam, voor hen 

is het alleen al heerlijk dat er even 
mensen zijn met wie je kunt praten. 
Soms zijn er minder, maar dat hoeft 
niet minder waardevol te zijn. Vaak zie 
je dat de gesprekken dan nog persoon-
lijker zijn.’

‘We behandelen iedere week een ge-
deelte uit het Markusevangelie’ vertelt 
Margriet. ‘Daarbij wordt hoofdstuk 
voor hoofdstuk behandeld (of een ge-
deelte van een hoofdstuk). Dit bewaart 
je ervoor dat je selectief bent bij het 
kiezen van de te behandelen onder-
werpen. Zo werd op een dag ook de 
onthoofding van Johannes de Doper 
behandeld. Ik zag er erg tegenop dit 
gedeelte te behandelen. Er was juist 
die ochtend een vrouw voor het eerst. 
Een vrouw met weinig kerkelijke ach-
tergrond. Ik bad: Heere wat moet ik 
hiermee? Toch raakte dit gedeelte haar 
diep, ze vertelde over haar eigen leven. 
Wij begrijpen niet altijd de weg die 
God gaat. Dat was zo bij de onthoof-
ding van Johannes de Doper, dat is ook 
in dit leven vaak zo. Het is wonderlijk 
hoe de Heere alles bestuurt. Hoe Hij 
mensen in aanraking brengt met Zijn 
Woord.’

Vrouwenochtenden
in Den Helder

Sinds kort is de catalogus van de com-
missie evangelisatie aangevuld met 
een nieuwe paasfolder. In deze folder 
wordt allereerst verwezen naar de 
oorsprong van het Paasfeest. De Israë-
lieten herdachten de bevrijding van de 
slavernij in Egypte. Juist de oorsprong 
van het Paasfeest laat duidelijk zien 
dat alle mensen zich van nature bevin-

den in de slavernij van de duivel. Het 
is noodzakelijk om daaruit bevrijd te 
worden. Daarom wijst het hedendaagse 
Paasfeest ons duidelijk op de Bevrijder 
die gekomen is. Alleen door het lijden, 
sterven en de opstanding van Jezus 
Christus is verzoening mogelijk met 
God. Ook vandaag de dag is vrijheid 
een actueel thema. De nieuwe paasfol-

der wijst op de echte bevrijding, door 
de opstanding van Jezus Christus. Van 
harte aanbevolen!
Voor meer informatie over deze en an-
dere folders zie onze website 
www.hersteldhervormdekerk.nl/evan-
gelisatie/materialen/folders Hier kunt 
u ook vinden hoe u deze folders kunt 
bestellen.

Nieuw: Paasfolder
‘De werkelijke betekenis van het Pasen’ (1153A)

De werkelijke betekenis van

het PasenWilt u de genoemde Bijbelteksten nalezen  

of wilt u een Bijbel aanvragen? 

Wilt u doorpraten over het evangelie? 

Kijk op www.zien-en-geloven.nl.
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gedachten en daden staan haaks op wat God van ons vraagt. 

Met zondige mensen kan God geen contact onderhouden. Gods 

rechtvaardigheid is zo groot dat Hij niet anders kan dan zondige 

mensen straffen. Jezus nam die straf op zich, waardoor God 

ons geen zonden meer aanrekent. Noodzakelijk is dan wel dat 

we onze zonden aan God belijden en er oprecht berouw over 

tonen en dat we in Jezus leren geloven met heel ons hart.

Het kan zijn dat u vreemd aankijkt tegen begrippen als 

‘verzoening’ en ‘opstanding’ en u zich afvraagt of het niet te 

wonderlijk is om waar te zijn.

Misschien is het begrijpelijker als u bedenkt dat de Heere Jezus 

anders is dan wij. Hij is de Zoon van God. Hij is God. Volledig 

mens én volledig God. Zonder zonde. Daardoor is voor Hem 

mogelijk wat voor ons onmogelijk is.

“Ik ben de Opstanding en het Leven; die 

in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook 

gestorven;”     Johannes 11:25
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Zicht op de mannenbond

‘God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar 
eeuwig Zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt 
altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. 
‘t Verbond met Abraham, Zijn vrind, bevestigt Hij van 
kind tot kind.’

Het genadeverbond
K. van den Herik | secretaris

Het Genadeverbond
Het verbond der genade is de 
ruggengraat van het Hervormd-
Gereformeerd denken. Dit heeft echter 
vaak geleid tot een groot spanningsveld 
op het erf der vaderen. In ‘Tweeërlei 
kinderen des verbonds’ schreef ds. 
I. Kievit (1887-1954) destijds: ‘Onze 
dagen toch vertonen een beeld van 
diep geestelijk verval. Dan doet zich 
het verschijnsel gewoonlijk voor, dat 
men met het echte leven ook de zuivere 
leer kwijtraakt. Dit kan gemakkelijker, 
omdat alleen een diep geestelijk leven de 
ware betekenis van het verbond vermag 
te bekennen. Zo kan het zeer wel worden 
verstaan, dat enerzijds een bedenkelijke 
onderschatting (traditie, bijgelovigheid) 
van het genadeverbond valt waar te 
nemen en anderzijds en niet minder 
bedenkelijke en gevaarlijke overschatting 
(verbondsautomatisme). Daarbij komt 
het verschijnsel, dat, wanneer de leer 
geen leven meer is, de dood eigen vormen 
van uitdrukking zoekt te scheppen, om 
aan de klem der waarheid te ontkomen.’

De raad des heils omvat alle besluiten 
van God, de zaligheid van de Kerk 
in gemeenschap met de Middelaar. 
Deze raad draagt het karakter van een 
verbond. Een verbond van de drie 
personen, in het Goddelijk wezen zelf. 
God Drie-enig wil, dat het menselijk 
geslacht behouden zal worden met 
de schepping. Ook wel genoemd het 

verbond der verlossing of den raad 
des vredes. De raad des vredes is het 
verbond tussen de Vader en de Zoon; 
van eeuwigheid is Hij tot Middelaar 
verkoren. Voor er mensen waren 
geboren, was de Middelaar er al, om 
te verkiezen. De raad des heils leert 
ons de verhouding en het leven van de 
drie Personen in het Goddelijke Wezen 
kennen als een verbondsleven, als een 
leven der hoogste zelfbewustheid en 
der hoogste vrijheid. De toepassing van 
het heil valt toe aan de Heiligen Geest.

Het verbond der genade heeft dus 
zijn oorsprong in de raad des vredes, 
en rust daarmee op een eeuwige 
onveranderlijke grondslag. Het ligt dus 
vast in de raad en het verbond van God 
drieenig. Maar het is ook zelf een deel 
van Gods besluiten die van eeuwigheid 
zijn gemaakt. In dit genadeverbond zijn 
alle schatten van het heil opgenomen 
en middelen en wegen vastgelegd 
voor de toepassing. Alle beloften 
Gods vloeien voort uit Gods genadige 
ontferming en zijn getuigenissen van 
Zijn Vaderlijke liefde en genadige 
aanneming. Ik heb u liefgehad met 
een eeuwige liefde. Het verbond der 
genade ligt vast in Christus, die er de 
Middelaar van is en gelijk het hoofd 
van Zijn lichaam, de uitverkorenen. 
Het brengt de zaligheid en verzoening 
met God en het eeuwige leven door 
louter genade. Het hangt niet af van 

onze gehoorzaamheid, zoals bij het 
werkverbond. Gezegd mag worden dat 
het genadeverbond de samenvatting 
is van al het heil, dat God de Zijnen 
zal schenken en de weg beschrijft 
waarlangs de uitverkorenen in 
gemeenschap met elkaar en Christus 
in het midden van deze wereld tot 
hun eeuwige bestemming geraken. 
Openbaringen van het genadeverbond 
zijn: het Sinaï- en het Davidische 
verbond. Ook kennen we het 
natuurverbond (Gen. 8) en het verbond 
met Abraham, Zijn vrind (Gen. 17).

Persoonlijke 
verantwoordelijkheid
‘Waarom zijn wij gereformeerd? 
Omdat Woord en Geest ons te sterk 
zijn geworden en ons reformeren 
naar God toe, naar Christus toe, naar 
het Woord toe’. Is een veelzeggende 
uitspraak van ds. G. Boer (1913-1973). 
Gereformeerd zijn is dus geen traditie, 
maar een levende werkelijkheid. 
In hét reformeren naar God toe 
neemt denken in het verbond een 
belangrijke plaats in. Voor de zondeval 
was er het werkverbond, nadien het 
genadeverbond. Het genadeverbond 
is een verbond van eeuwigheid tussen 
een heilig en rechtvaardig God en 
de gevallen mens. (Gen.15:17) Een 
verbond tussen twee volkomen 
verschillende partijen. Door Gods 
onuitsprekelijke zondaarsliefde wordt 
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dit ‘ongelijke’ verbond eenzijdig in 
stand gehouden. Het verbond met God 
staat aan het begin van ons leven, aan 
het begin van ons geestelijk leven.

Degene die geboren en getogen zijn 
op het erf des verbonds of op oudere 
leeftijd daar terecht gekomen, zijn 
kinderen des verbonds. Hierdoor 
hebben we allereerst te maken met de 
geopenbaarde wil van God. God heeft 
recht op onze bekering en het geloof in 
Hem. Gods Woord leert ons allereerst, 
dat wij in onze verantwoordelijkheid 
gesteld zijn. Wij hebben ons daarom 
ook volkomen verantwoordelijk te 
gevoelen. Dit zit eenvoudig in het 
feit dat we mens zijn. We zijn een 
zedelijk schepsel, geschapen met 
verstand en wil. God behandelt ons 
overeenkomstig. God spreekt ons aan 
op onze verantwoordelijkheid, want 
Hij wil ons als schuldenaar voor Zich 
op de knieën krijgen. Wie in deze weg 
schuldenaar voor God wordt en genade 
ontmoet zal ook de eerste roerselen in 
zijn hart aan de Heere toeschrijven; 
maar wie zich verhardt tegen al deze 

roepstemmen van God in, zal zijn 
verderf aan zichzelf te wijten hebben.* 

De reformator Johannes Calvijn schrijft 
ergens dat de kinderdoop een teken en 
zegel van Gods verbond is, maar niet 
het antwoord van de wedergeboren 
mens, op de roeping van God. Hiermee 
stelt Calvijn de mens ten volle 
verantwoordelijk voor het aangezicht 
van God. Er zijn dus twee groepen 
verbondskinderen te onderscheiden. 
Enerzijds zijn er verbondskinderen 
die door de stille werking van Gods 
Heilige Geest het verbond van harte 
aannemen en daarmee acht geven 
op Gods roeping; anderzijds zijn er 
verbondskinderen die inwendig het 
verbond nimmer inwilligen en ten 
diepste Gods roeping negeren. Maar 
als we op Gods roeping geen acht 
geven verbleekt de verbondszegen 
en komt de verbondswraak er voor 
terug (communicerende vaten). 
Maar het ware geloof en bekering 
zijn de concrete zegeningen van het 
genadeverbond.

Beseffen we dat we op het erf des 
verbonds zijn geboren, of op oudere 
leeftijd terechtgekomen? Op die plaats 
waar de God des verbonds Zijn grote 
genadeweldaden ons nog voorhoudt. 
Hij zoekt geen goede mensen, maar 
zondaren die Hem de rug hebben 
toegekeerd. Dit alles spreekt van 
lankmoedigheid en genade van 
goedertierenheid en verdraagzaamheid 
van God. En hebben wij hier voor 
gezorgd? Nee toch, dat heeft God naar 
Zijn vrijmachtig soeverein welbehagen 
voor ons klaargemaakt. Dat is ook 
verkiezing, waarvan de grond niet bij of 
in ons gevonden wordt. Maar al deze 
dingen waren in Zijn boek geschreven. 
Hij is de Alfa en de Omega, het begin 
en het einde, daar staat God met Zijn 
verbond der genade.

Van het bestuur
Het hoofddoel van de toogdag is in 
gesprek gaan over actuele onderwerpen 
op het kerkelijk erf. Daarom heeft het 
bestuur van de Mannenbond gemeend 
dat het goed is na te denken over het 
genadeverbond. Hierbij spreken we 
de hoop en het vertrouwen uit dat 
dit gesprek op mannenverenigingen, 
bijbelkringen, lidmaatkringen, 
kerkenraden etc. wordt voortgezet. 
Voor het bestuur is het gesprek over 
het genadeverbond niet alleen een 
theologische verhandeling, maar de 
diepe overtuiging dat alleen in een 
oprecht geestelijk leven de ware 
betekenis van het verbond functioneert.

De toogdag over het genadeverbond is 
zaterdag 17 oktober 2015 van 11.00-
15.30 uur te Lunteren. Ds. A.J. Britstra 
uit Maartensdijk houdt ‘s morgens een 

referaat over: De oorsprong van het 
verbond. In de middag houdt ds. A. 
Kos uit Hardinxveld-Giessendam een 
referaat over: Tweeërlei kinderen des 
verbonds. Voorafgaand daaraan is van 
09.30-10.30 uur de ledenvergadering. 
Als Mannenbond zijn wij deze 
predikanten erkentelijk dat ze dit tere 
onderwerp trachten te doorgronden, en 
de oogst van hun vlijt met ons te delen. 
Dat hierbij de hulp van Gods Geest 
nodig is, is onmiskenbaar.

Ook in 2015 staan er weer 
bestuursverkiezingen op de agenda. 
Aftredend en herkiesbaar zijn: 
dhr. E.J. Diepeveen uit Rhenen 
(classis Midden); dhr. E. Muis uit 
Putten (classis Noord-Veluwe); 
dhr. K. van den Herik (secretaris). 
Na de bestuursvergadering van 27 

februari a.s. worden de leden van 
de Mannenbond per brief nader 
geïnformeerd.

Door ziekte van dhr. E.J. Diepeveen 
heeft het operationeel worden van 
de website iets vertraging opgelopen. 
Onze website is functioneel, zie: 
http://www.hersteldhervormdekerk.
nl/mannenbond. Alle stukken van 
ledenvergaderingen, toogdagen, 
reglementen etc. zijn erop gezet. 
Daarnaast wordt eens per twee 
weken een meditatie opgenomen. De 
mannenverenigingen zijn gevraagd 
plaatselijke, regionale informatie voor 
de landelijke website aan te leveren. 

Voor al onze voornemens geldt: ‘Indien 
de Heere wil, en wij leven zullen, zo 
zullen wij dit of dat doen.’

* Gedachtegoed ontleend aan: Licht over uw pad 
van ds. J. van Sliedregt (1914-1973)

‘Zijn trouw rust zelfs op ’t late nageslacht,
Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, 
Noch van Zijn wet afkerig d’ oren wenden,
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.’
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B.J. Spruyt

Zicht op opleiding en vorming

Hoe 
kennis 
van het 

verleden 
leven en 

prediking 
verrijkt

Het zijn grote namen: Willem Bilderdijk, Isaäc 
da Costa, Groen van Prinsterer, Kohlbrugge, 
Gunning, De la Saussaye, ds. I. Kievit, ds. G. 
Boer. Ze speelden in hun dagen een belangrijke 
rol in de Nederlandse Hervormde Kerk. 

Over de geschiedenis van die Kerk, 
vanaf het jaar 1795, geef ik les op het 
seminarie van onze kerk. Maar waarom 
zou je dat eigenlijk doen, je met het 
verleden bezighouden?
Het nut van vakken als Bijbelse theo-
logie, hermeneutiek, dogmatiek, enz., 
is voor aanstaande predikanten direct 
duidelijk. Waarom zou je in hun op-

leiding eigenlijk ook nog uitvoerig stil-
staan bij het verleden? Het gaat toch 
gewoon om de Bijbelse boodschap, de 
Bijbelse leer, en de verkondiging daar-
van in het heden?

Kennis van het verleden heeft niet 
altijd nut. Mensen kunnen zich in de 
geschiedenis verliezen, het verleden 

Isaäc da Costa Groen van PrinstererWillem Bilderdijk
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idealiseren, en vol heimwee en nostal-
gie naar een geromantiseerd verleden 
terugverlangen - zozeer zelfs dat ze in 
het heden maar weinig lichtpuntjes 
meer zien en moedeloos worden. Dan 
kan kennis van het verleden ons als 
het ware verlammen.

Het is evenmin erg zinvol om het 
verleden te bestuderen om daar het 
eigen gelijk te halen. Mensen hebben 
zo hun opvattingen, en willen die op-
vattingen graag kracht bijzetten door 
zich op autoriteiten uit het verleden te 
beroepen. Naarstig bestuderen ze dan 
oude geschriften om hun opvattingen 
daarin terug te vinden en triomfante-
lijk te citeren. Zulke exercities hebben 
weinig zin: erna weet je nog net zoveel 
als ervoor.

Maar je kunt ook naar het verleden 
gaan om daar nieuwe dingen te ont-
dekken. Wij belijden ons geloof im-
mers in gemeenschap met de kerk van 
alle tijden en plaatsen. We belijden 
dat onze Heere Jezus Christus, na 
Zijn hemelvaart tot aan Zijn weder-
komst, Zich door Woord en Geest een 
gemeente bijeen vergadert. Dat is op 
de Pinksterdag begonnen, en dat gaat 
door tot op de dag van vandaag. Over 
de gehele wereld. Mensen hebben 
daar door alle tijden heen getuigenis 

vanaf gelegd. In boeken, brieven, dag-
boeken, in hun preken, op kerkelijke 
vergaderingen, in hun huisgezinnen. 
Door de bronnen op te sporen en te 
bestuderen kunnen we daar nog altijd 
kennis van nemen. Wanneer we zó 
kennis nemen van het verleden, stui-
ten we op een oneindige rijkdom aan 
vormen en kleuren rondom de kern 
van ons belijden: de rechtvaardiging 
door het geloof in Jezus Christus. Of 
we nu een preek van Bernardus lezen 
over het Hooglied (twaalfde eeuw) 
of de Belijdenissen van Augustinus 
(vierde eeuw), een tafelgesprek van 
Luther (zestiende eeuw), de allegorie 
van Bunyan (zeventiende eeuw) of een 
brief van Groen (negentiende eeuw). 
Die kennis verrijkt ons leven, want ze 
confronteert ons onherroepelijk met 
een gemis, met zaken die we onderweg 
zijn kwijtgeraakt, en dankzij kennis van 
het verleden weer kunnen herontdek-
ken en ons eigen maken.
Het interessante aan de periode 
waarover ik les mag geven aan onze 
studenten in de masterfase van hun 
studie, is dat die begint met een breuk. 
Nederland definieerde zichzelf niet 
langer als een christelijk land. De oude 
Gereformeerde Kerk bestond niet 
meer, onderwijs en armenzorg werden 
een zaak van de staat, in de politiek 
domineerden de liberalen, in de kerk 

deed de vrijzinnigheid haar intrede.

De vrienden en vriendinnen van het 
Réveil hebben gezocht naar wegen om 
geloof en kerk door dat oordeel heen 
te dragen. Ze streden voor de gerefor-
meerde waarheid binnen de Hervorm-
de Kerk, stichtten christelijke scholen, 
waren actief in de zorg voor de mensen 
in de marges van het leven, richtten 
een christelijke politieke partij op. Ze 
schiepen als het ware de structuren 
waarin wij nog steeds leven.
En er hadden belangrijke theologische 
discussies plaats. De ethisch-irenische 
predikanten bekritiseerden de men-
sen van het Réveil en later Abraham 
Kuyper. Ds. Kievit leidde een hele 
generatie van hervormd-gereformeerde 
predikanten op, en was een voorbeeld 
in prediking en geleerdheid. Een van 
zijn leerlingen, ds. G. Boer, voerde op 
het scherp van de snede een discussie 
met de hoogleraar Berkhof over de 
vertolking van het christelijk geloof in 
de moderne tijd.

Het zijn belangrijke onderwerpen. Ik 
heb maar zes colleges om er iets over 
te zeggen. Maar ik hoop dat zo te kun-
nen doen dat de studenten ook in hun 
latere leven teruggaan naar de bronnen 
zelf en ook zo de kennis opdoen die 
hun leven en prediking verrijken.

De la Saussaye ds. I. KievitHermann Friedrich 
Kohlbrugge

ds. G. Boerds. J. H. Gunning 
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Christelijke psychosociale hulpverlening

De Vluchtheuvel!

De Vluchtheuvel biedt christelijke hulp. Bij huwelijkspro-
blemen en problemen binnen het gezin. Bij depressiviteit, 
rouwverwerking of seksverslaving. Een groot deel van ons 
werk wordt niet gesubsidieerd, maar betaald met giften uit 
onze achterban. Uw gift is dringend nodig! Helpt u ons om 
anderen te helpen?

Maak een gift over naar IBAN: NL85 INGB 0004 3255 63 
t.n.v. Stichting Hulpverlening De Vluchtheuvel te Woerden. 
Donateur worden kan ook. Ga naar www.stichtingdevlucht-
heuvel.nl/donateur-worden.

Steun 

tel. (0113) 21 30 98 of 
www.stichtingdevluchtheuvel.nl



Jongeren
Zicht op

‘Door de doop heb je een teken 
van de Heere Jezus aan je voorhoofd’

Arthur (14): 

21 maart
Jongerendag 16- 

in Amersfoort

27 - 30 maart
Bijbelstudieconferentie 18+ 

in Lage Vuursche

25 april
Landelijke actiedag

6 - 8 mei 
Kamp 15+ in Ermelo

7 - 9 mei 
Vader-zoon survival 

in de Ardennen

14 mei
Hemelvaartsappel 

in Lunteren

agenda
Kadervormingsavonden
3 maart  Tholen4 maart  Ede18 maart  Hardinxveld-Giessendam25 maart  Nieuwleusen26 maart  Nederhemert

Kinderappeldagen
11 april  Genemuiden en Middelharnis18 april  Kesteren16 mei  Putten

Meer informatie en aanmelden:www.hhjo.nl

Voor alle data geldt: Deo Volente



J
e kent vast de geschiedenis van 
de Moorman. Op de terugweg 
van zijn reis naar Jeruzalem leest 
hij in een boekrol van de profeet 
Jesaja. Hij leest over een Lam dat 

geslacht wordt. Daar begrijpt hij niets van. 
Filippus vertelt de Moorman dan over de 
Heere Jezus. Daardoor gelooft hij dat de 
Heere Jezus ook voor zijn zonden gestor-
ven is. De Moorman wordt gedoopt in de 
Jordaan. Hij mag weten dat zijn zonden 
vergeven zijn.

Weet je waarom jij gedoopt wordt? Je 
hebt vergeving van jouw zonden nodig! 
Net als de Moorman. Maar denk eens na. 
Wij hoeven niet met dopen te wachten 
tot we groot zijn. Toen jij nog heel klein 
was, ben je al gedoopt. Toen beloofde 
de Heere al iets aan jou: ‘Ik wil jouw God 
zijn.’ Jij dacht nog niet na over je zonden. 
Maar de Heere wist al voor je geboorte 

dat jij vergeving nodig hebt. Weet je wat 
het betekent dat je gedoopt bent? Jij mag 
de Heere herinneren aan Zijn belofte! Je 
mag met al je zonden naar Hem toe gaan. 
Vraag: ‘Heere, wilt U mijn zonden verge-
ven? Toen ik nog heel klein was, beloofde 
U dat U ze vergeven wilt.’

Gedoopt zijn betekent nog iets. De Heere 
heeft recht op jouw leven. Hij wil dat jij 
Hem zoekt en voor Hem leeft. Hij wil graag 
de Belangrijkste zijn in je leven. Hoe is dat 
bij jou?

12-

Weet je wat zo heerlijk 
is? De Heere doet wat 
Hij belooft! 

Gedoopt!
Een doopdienst. Dat heb je weleens 

meegemaakt. Een klein kindje wordt 
gedoopt in de Naam van de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest. Jij bent 

waarschijnlijk ook gedoopt. Maar weet je 
ook wat dit betekent?

Hanneke de Kat
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Jarenlang gingen de ouders van Arthur niet 
naar de kerk. Ze lazen thuis samen met de 
kinderen een preek. Mensen die thuis kerk 
houden, noemen we ‘thuislezers’. Om deze 

reden werden Arthur en zijn oudere broer en zus-
sen niet als baby gedoopt. Nadat zijn ouders zich 
aansloten bij de Hersteld Hervormde gemeente te 
Apeldoorn, besloten zij om Arthur te laten dopen. 
Zijn oudere zussen en broer hoefden niet gedoopt te 
worden, omdat zij binnen enkele jaren daarna be-
lijdenis hoopten af te leggen en daarbij Gods teken 
zouden ontvangen. Inmiddels zijn meerdere familie-
leden van Arthur gedoopt.

Arthur herinnert zich de doopdienst van vijf jaar ge-
leden nog goed. Hij vond het best wel spannend. 
‘Ik was toen negen jaar. Eigenlijk liet ik het over me 
heen komen.’ Omdat de ouders van Arthur ver-
antwoordelijk zijn voor de opvoeding, gaven zij het 
ja-woord bij de doop. Daarna liep hij met zijn ouders 
naar het doopvont, waar ds. R. van Kooten hem 
doopte. De moeder van Arthur vertelt: ‘De dominee 

heeft bij het dopen toen best wat water gebruikt 
zodat hij het de rest van zijn leven niet zou verge-
ten.’ Geregeld wordt hij door ds. Van Kooten aan 
de doopdienst herinnerd. ‘Na iedere doopdienst 
schudden we als gemeenteleden de doopouders 
en predikant een hand. De dominee vraagt dan 
iedere keer aan Arthur of hij zich zijn eigen doop 
nog herinnert.’

Aan de doop ging een gesprek vooraf. Arthur: ‘Ik 
weet eigenlijk niet meer waarover het ging.’ Wel 
weet hij de betekenis van de doop te benoemen. 
‘Dat je het teken van Jezus aan je voorhoofd hebt.’ 
Voor de moeder van Arthur is het een bijzondere 
ervaring om te zien dat haar kinderen gedoopt 
worden. ‘Als je in de wegen van de Heere wandelt, 
zie je dat de Heere het zegent. Ik merkte het bij mijn 
volwassen kinderen, hoe ze er naar verlangden om 
gedoopt te worden om deel te mogen nemen aan 
het Heilig Avondmaal. Wij hebben geen verwach-
ting van onze kinderen, maar verwachten wel veel 
van de Heere.’

De meeste tieners kunnen zich hun eigen doop niet 

herinneren. Voor Arthur Tichem (14) uit Apeldoorn 

geldt dat niet. Als jongste lid van een gezin met zes 

kinderen was hij niet de laatste die gedoopt werd, 

maar de eerste. Hoe kan dat? 

Veel water  
om het niet te
vergeten

Steven Middelkoop (senior jeugdwerkadviseur)

Arthur (14) werd als 
negenjarige gedoopt

16-
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Tank & Scheur • Remmerden 2, Rhenen
Tank & Scheur • Deventerweg 80a, Laren (GLD)

T: 0317 612821 • F: 0317 616073 • E: info@scheurolie.nl • zondag gesloten

Tank & Scheur
T&S Exploitatie, Tank en Scheur, exploiteert onbemande tankstations.  
Bij deze tankstations kunt u 6 dagen per week 24 uur per dag terecht met 
heel aantrekkelijke kortingen. 

Indien u voor minimaal  20 liter bij ons tankt en uw gegevens achterlaat in 
onze brievenbus, maakt u kans op 10 x 50,00 cash per twee maanden.  
Dit wordt uitgereikt met een hapje en drankje. 

Tevens kunt u ons vinden via Dagprijsdieselolie.nl of via onze  
facebookpagina Tank & Scheur.

Apeldoornseweg 185 | Elspeet | 0577-498111  
info@mennorode.nl | www.mennorode.nl 

 Groepsaccommodatie voor bijvoorbeeld 
verenigingen, zangkoren en opleidingen 

 Creatieve cursussen en workshops  
 Vakantieverblijf midden in de natuur 
 Conferenties en bijeenkomsten 

Boek nú uw volpension zomerverblijf als 
individu of groep tussen 25 juli en  

15 augustus en ontvang 20% korting!  

www.deverrassing.nl  |  0222 31 89 06 
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ons park!
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verrassend op Texel!



E r is al veel geschreven over 
de doop. Waarom een 
nieuwe boek? Ds. Den 
Ouden: ‘Ik word vooral 

gedrongen door de vragen van nú. 
De vraag die vandaag speelt of de 
kinderdoop Bijbelse papieren heeft, 
roept om een antwoord. Eerlijk ge-
zegd staan we zelf mede schuldig 
aan deze discussie. Ik wil de rijkdom 
van de kinderdoop benadrukken. 
Huiver voor verbondsautomatisme 
is terecht. Maar kennen we ook iets 
van de huiver voor verbondsonder-
schatting? Verbondsonderschatting 
is een risico binnen de reformatori-
sche gezindte.’
De predikant vraagt zich af welke 
betekenis het verbond nog voor 
ons heeft. Ds. Den Ouden: ‘Je kunt 
uiterlijk vóór de kinderdoop zijn, 
terwijl je ten diepste vindt dat het 
verbond nog geen betekenis heeft 
voor een kind.’ Hij stelt daarom in 
dit nieuwe boek: ‘Het wordt tijd dat 
we de royale taal van het doop-
formulier ons weer eigen maken. 
Als de doop van onze kinderen 
niet méér betekent dan uitwendig 

lid zijn van de kerk, is er nauwelijks 
verschil met een baptist die zijn kind 
opdraagt.’
Kort samengevat: ‘De Heere zegt: 
‘Ik ben jouw God’. Daar wil Hij aan 
gehouden worden. En Hij houdt ons 
daaraan! We hebben iedere dag 
de genade van de Heilige Geest 
nodig om ons Gods beloften eigen 
te maken en voor de Heere te le-
ven. Die genade is echter met de 
doop beloofd.’

Het boekje zal medio 2015 uit-
komen bij uitgeverij De Banier in 
Apeldoorn.

Op dit moment werkt ds. J.C. den Ouden uit Opheusden aan een 

boekje over de ‘Heilige Doop’. De meeste boeken over de doop 

zijn gericht op de doopouders. Dit boek ook? Ds. Den Ouden: ‘Het 

boekje is zeker geschikt voor doopouders, maar het is vooral ge-

schreven voor jongeren vanaf 17 jaar.’

Leo de Kluijver

16+

Column
Leo de Kluijver

Van Mij!

Een vriend leende me een 
boek en schreef er zijn naam 
in. Ik mocht het lezen, maar 
het bleef zijn eigendom. Ik 
kon het niet aan anderen 
uitlenen, zonder het hem 
te vragen. Geen bladzijde 
uitscheuren of er in schrijven. 
Nee, want het was van hem. 
Op jou staat ook zo’n 
eigendomsbewijs. Bij je 
doop schreef God op jouw 
voorhoofd: ‘Jij bent van 
Mij.’ Hij leende je uit aan je 
ouders en aan jezelf! Als je 
sterft, word je teruggebracht 
naar jouw Eigenaar, Die zal 
vragen: ‘Wat heb jij gedaan 
met je leven?’
Wat heerlijk als je al jong 
met Zondag 1 mag belijden: 
‘Ik ben met lichaam en 
ziel eigendom van mijn 
getrouwe Zaligmaker Jezus 
Christus.’

Wat betekent 
Gods verbond

voor jou?

‘IK WORD 
VOORAL 

GEDRONGEN 
DOOR DE 

VRAGEN VAN 
NÚ’
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Alle doelgroepen

Waardevol!
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Ouders
- Bewaar een geluidsopname van 

de doopdienst.
- Schrijf als ouders een samenvat-

ting van de preek, waarin de 
dooptekst centraal staat.

 Geef die op latere leeftijd aan 
uw kind, samen met de geluids-
opname.

- Knip het bericht over de doop 
van uw kind uit het kerkblad en 
plak het in een plakboek.

- Geef de doopkaart een zicht-
bare plaats in de kamer van uw 
kind.

- Schrijf de doopdatum van uw 
kind(eren) op  de kalender. Sta 
jaarlijks op deze dag bewust stil 
bij de doop. Lees en bespreek 
met elkaar de dooptekst en zing 
een bijpassende psalm, bijvoor-
beeld 134:3.

- Geef de kinderen al jong een ei-
gen (Psalm)bijbeltje. Schrijf voorin 
de dooptekst, eventueel aange-
vuld met een persoonlijk woord 
van u.

Leidinggevenden
- Laat de kinderen hun doopkaart 

een keer meenemen naar de 
club of vereniging.

- Ga met de kinderen tijdens een 
avond over de doop enkele 
minuten rondom het doopvont 
staan in de kerk. Leg uit, stel vra-
gen en laat kinderen komen met 
hun vragen.

- Maak een woordweb rondom het 
onderwerp.

- Zoek met elkaar Psalmen op over 
de doop en Gods verbond.

- Stuur als clubleiding een kaart, 
berichtje of mail op de doopver-
jaardag.

Gemeente
- Bij een dubbele ochtend- of mid-

dagdienst in grote gemeenten: 
houd in de tweede dienst dezelf-
de preek en noem de namen 
van de gedoopte kinderen. Zo is 
het voor de hele gemeente een 
doopdienst.

- Houd als doopouders contact 
met elkaar. Denk met elkaar na 
over hoe je de doop handen en 
voeten geeft in de opvoeding. 

- Stuur als gemeentelid een kaartje 
naar de doopouders.

De Heilige Doop is eenmalig. Maar hoe kunnen we de waarde van de doop 

steeds weer opnieuw aandacht geven in het leven van onze kinderen? 

Hierbij enkele praktische voorbeelden.
Marleen van Aalst (jeugdwerkadviseur)
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De handreiking ‘De doop geeft 
hoop’ neemt tieners in vier bijeen-
komsten mee door de betekenis van 
de doop:
 In bijeenkomst 1 worden de jon-

geren aangesproken op de be-
tekenis van hun doop. Ze maken 
kennis met hoofdpersoon Leonard 
en ze onderzoeken wat gelovige 
mensen uit de kerkgeschiedenis 
over de betekenis van de doop 
hebben geschreven. 

 In bijeenkomst 2 staat de relatie 
tussen Abraham en de doop cen-
traal. Naar aanleiding van Psalm 
105 denken ze na over het ver-
bond tussen God en Abraham.

 Bijeenkomst 3 is een vervolg op 
bijeenkomst 2. Het verbond tussen 
God en Abraham is de aanleiding 
om na te denken over de ken-
merken van het genadeverbond. 
Er wordt ook aandacht besteed 
aan de overgang van besnijdenis 
naar doop als teken van het ver-
bond.

 In bijeenkomst 4 staat de persoon-
lijke betekenis van de doop cen-
traal. Met behulp van het doop-
formulier leren jongeren de bete-
kenis van hun doop verstaan. Ze 
worden hierbij aangesproken op 
datgene wat God hen geeft en 
wat Hij van hen vraagt.

De doop raakt het hart van het Evangelie: God ziet in genade om naar zondaren. 

Toch is voor veel tieners en jongeren de doop een onderwerp waar ze niet veel 

mee bezig zijn. Om tieners toe te rusten in de betekenis van de doop, is de nieuwe 

handreiking 16- ‘De doop geeft hoop’ ontwikkeld. Deze nieuwe handreiking staat 

garant voor meer interactie tussen tieners en leidinggevenden door de ruime 

hoeveelheid opdrachten en gespreksvragen.

Jacoline Roon (jeugdwerkadviseur)

Bij deze handreiking horen een hand-
leiding, een doe-boek en een Po-
werPointpresentatie. De handleiding 
biedt leidinggeven-
den houvast bij het 
voorbereiden en lei-
den van de bijeen-
komsten. In het doe-
boek maken tieners 
opdrachten en leg-
gen ze vast wat ze 
van het onderwerp 
leren.

Leidinggevenden

De doop geeft hoop

Tienerclub ‘Trefpunt’ van HHG Goedereede werkte met deze nieuwe 
handreiking. Leidinggevende Maroeska Soeteman: ‘De nieuwe hand-
reiking ‘De doop geeft hoop’ heeft een totaal andere opzet dan de 
andere handreikingen van de HHJO. Doordat de handreiking eigenlijk 
alleen maar uit opdrachten bestaat, was er veel respons van de tieners 
en deden ze actief mee. De tieners gaven aan dat ze de interactieve 
manier van de inleiding fijn vonden. Als leiding merkten we ook zeker 
dat de tieners meer betrokken waren. Door de opdrachten kunnen de 
tieners veel leren. Allereerst van elkaar, maar zeker ook van zichzelf. 
Door de vraagstelling moeten ze zelf nagaan hoe ze eigenlijk over de 
doop denken. Wij zijn zeer positief over dit materiaal!’

Voorbeeldopdracht
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Enthousiast komt onze dochter terug van ca-
techisatie. ‘Pap, mam, weet u wat we deden 
na de catechisatie?’ ‘Nee, vertel eens!’ ‘Nou, 
we mochten met de dominee de kerkzaal in en 

ik stond op de preekstoel, bekeek het doopvont en de 
dominee legde van alles uit. En weet u wat ik gevraagd 
heb?’ ‘Nee, vertel eens!’ ‘Ik heb aan de dominee ge-
vraagd waarom hij zoveel water gebruikt tijdens het 
dopen!’ ‘En weet je het antwoord nog?’ ‘Ja, weet u 
wat de dominee zei? Door de doop kunnen we echt 
zien dat de Heere een verbond met de kinderen sluit. 
En het water wijst naar het bloed van de Heere Jezus. 
Er is genoeg bloed om al onze zonden af te wassen en 
daarom gebruik ik veel water.’

Zomaar een spontaan moment waarbij de waarde 
van de doop besproken wordt. Welke plaats neemt de 
doop in jouw leven in? Is er niet het gevaar van onder-
waardering? De commissie jeugdwerk en de jeugdwer-

kadviseurs hielden recent een bezinningssessie over de 
doop en het verbond. De waarde van de doop moe-
ten we levend houden. Ouders, leidinggevenden en 
kerkenraden spelen hier een belangrijke rol in. Zomaar 
twee praktische tips: geef de doopkaart een zichtbare 
plaats en schrijf de dooptekst in het Psalmboekje.

Commissie jeugdwerk

Wassend
water

DAT ‘S HEEREN ZEGEN OP U DAAL’;

ZIJN GUNST UIT SION U BESTRAAL’.

HIJ SCHIEP ‘T HEELAL, ZIJN NAAM TER EER:

LOOFT, LOOFT DAN ALLER HEREN HEER’!

J. van Zijtveld (Secretaris HHJO)
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Donatus verzekert kerkgebouwen en wat daar bij hoort, zoals ruimtes voor kinder opvang,

doopvonten, kanselbijbels en orgels. Donatus is een betrokken specialist. Klein genoeg om u 

persoonlijk van dienst te zijn. Groot genoeg om uw verzekerings belangen aan toe te vertrouwen. 

Samen met u zorgen we ervoor dat wat waardevol is, behouden blijft voor onze kinderen en hun 

kinderen en hun kinderen…

Donatus  verzekert  vertrouwd
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