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De Heere, de Almachtige, de Hoge en Verhevene komt 
met Zijn oordelen over deze aarde.  Hij breekt om zo te 
zeggen in, in de vergiftigde en vergiftigende atmosfeer 
die hier hangt. Hij doet dat om de vrede en het leven 
weer te brengen. Hij komt daar waar duivel en zonde 
heersen, waar het vlees begeert tegen de Geest. Als de 
tegenstelling van de kinderen van God en de kinderen 
der mensen verdwijnt, komt de zondvloed. Als het gezin 
van Lot zich vermengt met Sodom, komt het vuur. Als 
Israël in Egypte zal vergaan, komt de Heere. Als in de vol-
heid van de tijd heel de wereld beschreven wordt, komt 
de Christus. Als het Beest en de valse profetie de hele 
wereld zullen verleiden, komt Christus weer! 

Intussen laat de verhoogde Christus op aarde Zijn Woord 
verkondigen. In de hand en door de werking van de 
Heilige Geest is dat Woord een kracht van God tot zalig-
heid een ieder die gelooft. Het is echter ook een vuur, 
een hamer die steenrotsen te morzel slaat. Toch komt in 
dat Woord ook telkens de vrede op. De Heere in de 
hemel roept Zijn Naam uit over de goddeloze wereld. 
Maar in het ontsluiten van die Naam buigt Hij Zich ook 
neer. Hij zal Zich verheerlijken aan en in Zijn schepsel dat 
Hij neerwierp voor Zijn hoogheid. Ik woon in de hoogte 
en in het heilige en bij de verbrijzelde en vernederde 
geest, zegt de Heere. Die geest doet Hij herleven, dat 
leven heft Hij op. Hij verlost al Zijn volk van de dood. De 
mens, de verloren mens is het, die Hij in ontferming ge-
denkt. De mens die Hij schiep naar Zijn beeld. De mens 
die de toorn en het oordeel heeft verdiend. Ja, Hij was 
verbolgen over de ongerechtigheid, over dat menselijk 
leven. Leven dat alleen maar vroeg naar eigen zin en lust. 
Leven dat zijn schat zocht op aarde en in het vlees. Leven 
dat zich daarom wierp in de armen van de afgoden en in 

de macht van de overste van deze wereld. Daarom wierp 
de gerechtigheid des Heeren Zijn  Woord als een vuur op 
de aarde en week het licht voor de duisternis. 

Maar het licht van Gods welbehagen, het licht van Gods 
ontferming en genade volgt het oordeel. De hoge God 
daalt neer in Christus over Wie al Gods gerichten zijn 
heengegaan.  Hij is het, Die gebrokenen van hart redt 
en bevrijdt, verandert en geneest. Op de wegen van 
hun afkerigheid werkt Hij zo dat ze zich uitstrekken naar 
Hem om te leven in Zijn licht, te gaan in Zijn wegen. Al 
wat in hen is, gaat dorsten naar Hem, dorsten naar leven, 
naar levenskracht, naar de vrede in de gemeenschap 
met Hem. Naar Zijn vrede! Troost, troost Mijn volk, zal de 
Heere spreken. 

Christus is onze Vrede. Door Hem, door het bloed van 
Zijn kruis heeft de Vader vrede gemaakt. Door het Evan-
gelie van Christus wordt vrede verkondigd. Hij schept de 
nieuwe mens. Altijd weer trekt Gods Kerk aan het Woord 
zich op. Altijd weer trekt ze op dat Woord verder op de 
pelgrimage. Altijd weer smaakt ze bij het lichten van het 
Woord Gods zaligheid. Hij spreekt van vrede, vrede. 

Wee de goddelozen, zegt Jesaja. Zij hebben geen vrede. 
Als de Heere komt om heerlijk te zijn in al Zijn volk, zal 
het deel van alle ongebroken goddelozen zijn in de poel 
waar geen vrede gekend wordt in eeuwigheid. Pas op 
voor dat: vrede, vrede en geen gevaar. Nu spreekt de 
Heere nog en weer van vrede. Want vrede ademt het 
Evangelie van de grote God en Zaligmaker, Jezus 
Christus. Het Evangelie zoekt alle gebrokenen van hart, 
alle verbrijzelden om hen vrede te geven. Vrede is toch 
voor verlorenen het volle Evangelie. Vrede, voor al uw 
schuld en zonde, in al uw nood tot bekering van uw ziel, 
tot vernieuwing van uw leven.

Ridderkerk, ds. K. ten Klooster

VREDE, VREDE

Jesaja 57:15–21

‘Christus is 
onze vrede’

Meditatie



Generale diaconale commissie

We leven toe naar het begin van een nieuw jaar waarin 
verschillende diakenen opnieuw of voor het eerst in het ambt 
bevestigd worden. Een korte bezinning op de betekenis van 
dit ambt is daarbij gepast.

De diaken is ook 
geroepen tot 
‘troostelijke 
redenen’. 
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Diakenambt is voluit geestelijk ambt

Veel mensen denken dat het diakenambt niet meer is 
dan het inzamelen van diaconale gaven en het uitdelen 
daarvan aan degenen die - dichtbij of ver weg - in materi-
ele nood zijn. Het (laten) bezorgen van een kerstattentie 
aan ouderen en zwakken in de gemeente en contacten 
met de burgerlijke overheid met het oog op de uitvoe-
ring van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) horen er ook bij. 
Toch mag het diakenambt niet alleen over de nodige 
materiële zaken gaan. Het is een voluit geestelijk ambt. 
Daarom is de onderschikking van het diakenambt aan 
het ambt van ouderling (‘Je kunt gemakkelijker diaken 
worden dan ouderling’) ook zo geesteloos. De Schrift 
laat duidelijk zien dat bij de aanstelling van diakenen 
niet in de eerste plaats gezocht wordt naar zakelijke en 
praktisch ingestelde mensen, maar naar mensen die een 
goed getuigenis hebben, vol van de Heilige Geest zijn en 
over wijsheid beschikken.

Volgens het bevestigingsformulier is de diaken ook ge-
roepen tot ‘troostelijke redenen’. Verwijzend naar Rom. 
12:8 en 2 Kor. 9:7 wordt gezegd dat de diakenen niet 
alleen ‘met uiterlijke gift’ maar ook ‘met troostelijke rede-
nen’ uit het Woord van God de armen en ellendigen hulp 
moeten bewijzen. En wat zou de inhoud van die trooste-
lijke redenen anders kunnen zijn dan de inhoud van het 
volle Evangelie? En hoe zouden die troostelijke redenen 
gegeven kunnen worden, wanneer niet de woorden van 
het Evangelie door de diakenen zelf zijn heengegaan? 
Door de huidige economische omstandigheden zouden 
er in de komende tijd wel eens meer noden uit de ge-
meente in de diaconievergadering besproken kunnen 
worden dan voorheen. Mensen raken hun baan kwijt. 
Gehandicapten en anderen die zorg nodig hebben, moe-
ten zelf meer gaan bijdragen. De schoolkosten voor de 
kinderen stijgen. Hierin heeft het diaconaat niet alleen 
een materiële taak, maar vooral een geestelijke taak, om 
inderdaad met ‘troostelijke redenen’ diegenen, die in 
moeilijke situaties zijn geraakt, bij te staan. Hulpverlening 
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waarin de boodschap van het Evangelie niet doorklinkt, 
kan moeilijk als diaconaal werk worden aangeduid. Dat 
hoeven niet veel woorden te zijn. Slechts enkele woor-
den gesproken tot hen die in materiële nood of een-
zaamheid verkeren, kunnen tot grote zegen zijn.
Diaconaal werk is dienend werk, dienend in dienst en 
in navolging van Hem, de Heere Jezus Christus, Wiens 
komst we in deze dagen weer mogen gedenken. Hij 
kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. 
En wat is Hij in dat dienen ons ten voorbeeld in Zijn om-
zien naar armen en ellendigen, naar zwakken en zieken. 

In het vorige Ledeninformatieblad 
hebben we u opgeroepen te geven voor 
de noodhulp in Oost-Afrika. Er  is hiervoor 
in veel gemeenten gecollecteerd; er is 
totaal een groot bedrag beschikbaar 
gesteld door u. De GDC heeft wat tot nu 
toe is binnengekomen, ca. € 248.000, 
doorgegeven aan Woord en Daad.

Door de combinatie van extreme droogte en oorlog is 
er een enorme stroom van Somalische vluchtelingen op 
gang gebracht richting Ethiopië en Kenia. 
De hulp bestaat in eerste instantie uit voedselhulp, water, 
medicijnen, onderdak en andere eerste levensbehoeften. 
Tegelijkertijd wordt er samen met locale partners ge-
werkt aan structurele oplossingen van het steeds terug-
kerende droogteprobleem.

Graag geven we u een beeld van de hulpverlening door 
een gedeelte van het reisverslag, van een recent bezoek 
van een Woord en Daad medewerker aan het noodhulp-
project in Somaliland (in het noorden van Somalië), weer 
te geven. Woord en Daad draagt daar € 500.000 aan bij, 

wat vooral ge-
richt is op het 
tegengaan van 
ernstige on-
dervoeding bij 
kinderen.

Vandaag zal in 
Gumburu Xan-
geyo een voed-
seldistributie 
plaatsvinden 

Juist hen zocht Hij op, niet alleen om hen te schenken 
wat ze nodig hadden voor het lichaam, maar juist ook 
om ze te schenken wat nodig is voor hun onsterfelijke 
ziel met Zijn troostelijke redenen. 
Van harte Gods zegen toegewenst in uw nieuwe ambts-
periode. Dat u het werk met liefde mag doen, in afhan-
kelijkheid van de grote Diaken en gedragen door het 
gebed van de gemeente.

Ds. J. Joppe

voor ernstig ondervoede kinderen. Middenin het dorp 
staat een grote boom. Een prima plek voor het distribu-
tieteam om hun tafels en stoelen uit te stallen. Vanaf 7 
uur ’s morgens staan moeders met hun kinderen in de rij. 
De kleinste kinderen hangen in draagzakken op hun rug, 
de wat oudere kinderen lopen zelf. Sommige kinderen 
zijn zo verzwakt dat ze niet meer lopen kunnen. Zij wor-
den gedragen door familieleden. 
Wie in deze wereld heeft ooit van Gumburu Xangeyo ge-
hoord? Een dorp, ver weggestopt in het oosten van So-
maliland. Verstoken van medische zorg, onderwijs en ie-
dereen in het dorp moet keihard vechten tegen droogte, 
armoede en ziekte. De mensen vertellen me hoe ze vroe-
ger schapen en geiten hadden. Dat leverde melk, vlees 
en geld op. Maar inmiddels zijn alle dieren doodgegaan. 
Te weinig water. En als iemand in het dorp ziek wordt, 
kan men alleen maar hopen dat God genezing zal geven. 
Een dokter of een kliniek is er niet. Door de droogte zijn 
veel mensen al overleden.  De dorpelingen vertellen hoe 
de laatste tijd ook veel kinderen aan de hongersnood zijn 
gestorven. Ze liggen net buiten het dorp begraven.
En ondanks al die ellende zijn de mensen optimistisch. 
Ze lachen met elkaar, zijn enorm vriendelijk voor de bui-
tenlandse bezoekers en willen graag hun verhaal doen. 
Volop ellende en toch zo veel levenskracht.

Alle ondervoede kinderen krijgen ‘plumpy nut’. Dat is een 
kleverig goedje waar enorm veel goede voedingstoffen 
in zitten. Het is verpakt in eenpersoonsporties. De bedoe-
ling is dat kinderen iedere dag drie zakjes plumpy nut 
eten. Dat, samen met wat water, is voldoende voor een 
hele dag. Plumpy nut smaakt naar een soort pindakaas. 
Voor kinderen is het een ware lekkernij. Zodra ze een 
zakje krijgen, persen ze de inhoud stukje bij beetje uit en 
eten het op. 
Om een uur of 12 is de distributie afgelopen. Verspreid 
door het dorp zie ik overal moeders met kinderen die aan 
de plumpy zitten. 
Een moeder  vertelt me:  ‘Vorige week waren mijn twee 

Noodhulpactie hongersnood Oost-Afrika
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Generale Diaconale Commissie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. J. Joppe | Woudenberg | Tel. (033) 2000190
Secretaris J.J. Verloop  |  Woudenberg  |  Tel. (033) 286 19 09
  diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl
Leden M. ten Caat, Hollandscheveld
  J. ten Klooster, Putten
  A. Voogd, Ouddorp
  G. Vos, Nederhemert
  A.P. van Wageningen, Ede
Financieel adviseur  E. Boeve, Garderen
Bankrekeningnummer 3420.70.347 
  t.n.v. generale diaconale commissie

kinderen zwak en ziek. Ze sliepen veel en waren heel lui 
en sloom. Sinds vorige week delen jullie eten uit. En kijk 
eens hoe ze er nu bij lopen. Ik heb ze al heel lang niet zo 
actief gezien.’

In het ziekenhuis is een speciale afdeling, het zogenaam-
de Stabilisatiecentrum, om ondervoede kinderen met 
complicaties te behandelen. Zij zijn zo ziek en uitgehon-
gerd dat opname in het ziekenhuis noodzakelijk is. Op 
dit moment zijn negen kinderen opgenomen. Eén kind 
is al ruim een maand in het Stabilisatiecentrum en is nog 
steeds erg ziek. Normaal gesproken duurt het een week 
tot tien dagen voordat een kind weer naar huis mag. Het 
wordt dan automatisch ingeschreven in het voedsel-
distributieprogramma van de partnerorganisatie, zodat 
het wel wekelijks voldoende eten blijft krijgen om verder 
aan te sterken.
Een rondje langs de bedden is confronterend. De kinde-
ren liggen onder doeken om de vliegen bij ze vandaan 
te houden. Ik zie compleet uitgeteerde kinderen. Hun 
vel hangt gerimpeld langs hun lichaam en op hun borst 
staan alle ribben uitgetekend. Grote holle ogen in brood-
magere gezichten kijken me aan. 

Eén van de kinderen is Mohamed Ahmed. Hij is 14 maan-
den oud en weegt nog maar 4,8 kilo. Zijn oma zit naast 
het bed. Ze vertelt dat Mohameds ouders een paar da-
gen na zijn geboorte zijn gescheiden. Geen van beide 
ouders wilde voor hem zorgen en dus heeft zij zich over 
hem ontfermd. Mohamed is sterk vermagerd en heeft 
ook TBC gekregen, waar hij nog steeds last van heeft. 
Sinds zes dagen zijn ze nu in het Stabilisatiecentrum. Hier 
krijgt Mohamed speciale melk en medicijnen om aan te 

sterken. Het gaat iets beter met hem. Hij is 300 gram aan-
gekomen en geeft niet meer over, zoals in het begin. Er is 
goede hoop dat Mohamed er bovenop komt. Als ik hem 
zie liggen, is dat moeilijk voor te stellen. 

Ook de andere kinderen in het Stabilisatiecentrum zijn 
er erg aan toe. En toch… zij hebben het gered om op 
tijd in het ziekenhuis aan te komen. Anderen hebben 
het ziekenhuis nooit bereikt. Voor de kinderen die ik hier 
zie liggen, is de kans dat ze het wel overleven, groot. De 
partnerorganisatie voorziet het ziekenhuis van voedsel 
en medicijnen. Ook worden de dokter en verpleegsters 
voortdurend getraind en begeleid in hun werk.  

De moeders die met hun kinderen meekomen, krijgen 
in het ziekenhuis goede voorlichting hoe ze het beste 
voor hun kind kunnen zorgen. Veel moeders denken dat 
borstvoeding niet goed is voor hun kind. Oude tradities 
spelen hier een rol - die zeggen dat het beter is om poe-
dermelk of suikerwater te geven. In het ziekenhuis wordt 
de moeders uitgelegd hoe belangrijk het is borstvoeding 
te geven. Veel moeders beginnen er dan toch aan.

J.J. Verloop

“Grote holle ogen in broodmagere 
gezichten kijken me aan.” 

In
fo
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Commissie opleiding en vorming

Eerste HHS-promotie aan de VU! 
De promovendus, Jan van de Kamp, is geen theoloog 
en heeft Duits gestudeerd in Utrecht. Hij is geen lid van 
onze kerk, maar van de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland. Jan heeft twee studies afgerond, niet alleen 
Duits, maar ook Bijbelvertalen. Voor beiden kreeg hij de 
hoogste beoordeling: met lof. Dit was voor de Faculteit 
der Godgeleerdheid van de VU reden om hem een beurs 
aan te bieden, zodat hij onder Op ’t Hof zou kunnen 
promoveren. Al met al wordt dit een bijzondere promo-
tie, zeker ook omdat de promovendus zich inhoudelijk 
bij het onderwerp van zijn studie betrokken voelt. Zijn 

Aan het einde van dit jaar zal het zover zijn dat de 
eerste promotie onder ‘onze professor’ W.J. op ’t Hof 
zal plaatsvinden. Ook om andere redenen zal dat een 
bijzondere gebeurtenis zijn.

HHS-promotie 
aan de VU

proefschrift gaat over de onderlinge verbanden tussen 
de gereformeerde vroomheid in Duitsland, Engeland en 
de Nederlanden tijdens de tweede helft van de 
zeventiende eeuw. Met deze promotie gaat het Hersteld 
Hervormd Seminarie een volwaardige plaats op het 
hoogste niveau van het wetenschappelijke bedrijf aan de 
VU innemen.

Het Puritanisme was een Engelse gereformeerde 
vroomheidsbeweging die van mening was dat veel 
gereformeerde christenen wel met de mond de 
zuivere leer beleden, maar die gedeeltelijk of zelfs geheel 
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verloochenden met hun leefwijze. Het streefde daarom 
een algemene reformatie des levens na. Hiermee heeft 
het niet alleen in ons land, maar ook in Duitsland grote 
invloed uitgeoefend. Dit laatste is erg opmerkelijk, want 
er waren daar in die tijd slechts enkele gebieden waar de 
gereformeerde leer op grotere schaal was ingevoerd. De 
rest van Duitsland was luthers. Uit beduchtheid voor de 
roomse zuurdesem was Luther wars van vrijwel alle aan-
sporingen tot heiligmaking. Als gevolg hiervan zou men 
verwachten dat het op levensheiliging gerichte Purita-
nisme in Duitsland weinig tot geen ingang kon vinden. 
Niets is minder waar. Puriteinse boeken werden in grote 
aantallen in het Duits vertaald. Het aandeel van luthe-
ranen daaraan werd aan het einde van de zeventiende 
eeuw zelfs steeds groter. 

Van de Kamp zoomt in zijn proefschrift in op een aantal 
vertalers uit Noordwest-Duitsland. Bij het ontstaan van 
hun vertalingen blijken netwerken van piëtistische per-
sonen en groepen een grote rol gespeeld te hebben. Zo 
heeft de Bremense predikant Theodor Undereyck (1635-
1693), de vader van het Duitse gereformeerde Piëtisme, 
vermoedelijk drie vertalers aangezet tot het vertalen 
van werken van onder anderen Willem Teellinck, Richard 
Baxter en Guiljelmus Saldenus. Ook op het niveau van 
de verspreiding speelden netwerken een belangrijke rol. 
Zo kocht een lutherse (!) piëtist een kist met Duitse ver-
talingen van de puritein Richard Sibbes van de vertaler 

Commissie opleiding en vorming Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. P. den Ouden, Katwijk
  Tel. (071) 30 30 006
Secretaris Dr. G.C. van Leerdam, Kesteren
  Tel. (0488) 48 36 48
  gcvanleerdam@solcon.nl 
Leden Dr. R. Bisschop, Veenendaal
  Ds. L.W.Ch. Ruijgrok, Poortvliet
  Prof. dr. ir. W. de Vries, Veenendaal
Bankrekeningnummer 1414.58.062 t.n.v. opleiding 
  Hersteld Hervormde Kerk

  www.hersteldhervormdseminarie.nl

Met deze promotie gaat het 
Hersteld Hervormd Seminarie een 
volwaardige plaats op het hoogste 
niveau van het wetenschappelijke 
bedrijf aan de VU innemen. 

Johann Deusing op, zeer waarschijnlijk om de vertalin-
gen door te verkopen. Dit brengt meteen bij een ander 
resultaat van het onderzoek: de genoemde netwerken 
waren interconfessioneel van aard. Zij bestonden zowel 
uit piëtistisch gezinde gereformeerden als lutheranen. 
Deze gegevens bevestigen de al in vroeger onderzoek 
geponeerde stelling dat het Duitse gereformeerde en 
lutherse Piëtisme nauw met elkaar samenhingen.
In  de conclusie van de dissertatie zijn de gegevens van 
het onderzoek in verband gebracht met het debat in 
het kerkhistorisch onderzoek over de vraag of men het 
Piëtisme moet zien als een Duitse lutherse beweging die 
aan het einde van de zeventiende eeuw begon, of als 
een internationale en interconfessionele beweging. Van 
de Kamps’ onderzoek wijst uit dat het Duitse lutherse 
Piëtisme de buitenlandse gereformeerde invloeden wel-
iswaar inpaste in het kader van de lutherse dogmatiek, 
maar dat het ter zake van de levensheiliging grotendeels 
aan het Puritanisme en in mindere mate aan de Nadere 
Reformatie schatplichtig was.

Tijdens een promotieplechtigheid krijgt de promoven-
dus eerst de gelegenheid om kort een indruk van de 
inhoud van zijn dissertatie te geven. Vervolgens wordt 
hij door een aantal hooggeleerde heren daarover aan de 
tand gevoeld. Wie er geïnteresseerd in is deze voor ons 
Seminarie unieke gebeurtenis bij te wonen, kan 
D.V. maandag 19 december om 11.30 uur in de aula van 
het hoofdgebouw van de VU terecht. 
Adres is De Boelelaan 1105, Amsterdam.

Dr. W. van Vlastuin

Promovendus, Jan van de Kamp
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Commissie evangelisatie

Je hoeft niet altijd zendeling te worden
om in de dienst van onze God te staan.
Was voor de zieke buurvrouw maar een keer de borden,
dan heb je ook Gods wil gedaan.

Een koele dronk, om Christus wil gegeven
aan hem die dorstig langs uw venster gaat,
staat evenzeer voor eeuwig opgeschreven,
als je de Geest maar leiden laat.

We moeten eens wat minder over godsdienst praten,
maar in ons leven Christus laten zien;
thuis, in fabriek of werkplaats, langs de straten
en aan je maat waarmee je dient.

Gods Geest drijft uit tot in de verste hoeken.
In Sydney, Kaapstad of in Akersloot.
Je hoeft het heus niet altijd ver te zoeken,
vlakbij is vaak de grootste nood.

Wij zullen ons volkomen moeten buigen
en slechts daar gaan waar Hij ons zenden zal.
Wij zullen dagelijks van Hem moeten getuigen,
In toga, boezelaar of in overall.

In Den Helder wordt hard gewerkt om een winkelpand in te 
richten als Bijbelhuis. Op de foto’s kunt u het resultaat zien. 
De commissie zoekt vrijwilligers, zodat het Bijbelhuis op 
meerdere dagen open kan zijn. De evangelisatiecommissie 
van de HHG te Urk – Moria was aanwezig op een braderie 
in Sneek. In o.a. Garderen was de kerk geopend op de 
landelijke Open Monumentendag. Lees ook het gedicht! 
Laat u, jij in je leven Christus zien?

Evangeliseren in Sneek door 
gemeenteleden van de Moriakerk te Urk
 
Inleiding en voorbereiding
Nadat we in januari 2011 bij ons in de kerk een 
evangelisatiecommissie hadden opgericht en 
enige ervaring hadden opgedaan bij de Christelijke 
Gereformeerde Kerk uit Urk, hebben we onze eerste 
eigen activiteit gepland op woensdag 10 augustus 2011 
in Sneek. Op deze datum was er in Sneek een grote 
braderie, waar we ons oog op hebben laten vallen.
En zowaar, na een paar keer heen en weer gebeld te 
hebben, kregen we een vergunning rond voor een stand 
om het woord van de HEERE aan de mensen daar te 
vertellen.

Natuurlijk hadden we nog enige twijfels over hoe en 
wat we allemaal moesten regelen, maar na de taken te 
hebben verdeeld en een aantal weken inventariseren 
bij andere commissies, hadden we met behulp van een 
draaiboek en natuurlijk het gebed de organisatie en het 
materiaal gereed en waren we er klaar voor op Gods 
wijngaard aan het werk te gaan.

Werken in Gods wijngaard
Woensdagmorgen om half 8 zijn we bij elkaar gekomen 
in het zaaltje van de kerk om de dag te beginnen met 
het lezen uit de Bijbel, een gedeelte uit Johannes 12, het 
zingen van een Psalm en het bidden om de kracht van 
Gods Heilige Geest. We kregen de bemoediging uit de 
woorden van de Heere Jezus, dat, als wij voor de mensen 
gesteld zullen worden, wij niet bang hoeven te zijn dat 
we niet meer zouden weten wat we moeten zeggen, 
want de Heilige Geest zal ons in die ure vertellen, wat wij 
de mensen moesten zeggen. Na deze bemoediging zijn 
we vertrokken naar Sneek.
Om ongeveer negen uur daar aangekomen hebben 

Evangeliseren is niet 

alleen het Evangelie 

vertellen aan mensen 

van de wereld, maar 

ook aan elkaar. 

Verslag evangelisatieactie 
Sneekweek



we de stand aangekleed en een uurtje later konden we 
beginnen met evangeliseren. Ik moet heel eerlijk zeggen 
dat we behoorlijk gespannen waren, maar we mochten 
ervaren dat de woorden van de Heere Jezus werkelijk 
waar zijn. Als je op straat staat en je ontvangt geen 
kracht van Gods Geest en je bent op jezelf aangewezen, 
zal evangeliseren heel erg moeilijk worden.
Maar als je de kracht van de Heilige Geest mag ervaren 
en door die kracht mag spreken, komen de woorden 
vanzelf, dan merk je dat alles waar je van te voren bang 
voor was, wegvalt en het verlangen steeds groter wordt 
om al die mensen die je langs ziet komen te vertellen wat 
een grote daden God doen kan en steeds doet.

We mochten deze dag een behoorlijk aantal Bijbels 
uitdelen en talloze folders.
Ook zijn er veel gesprekken geweest waarin de ene 
keer de gevoelloosheid en onverschilligheid van veel 
mensen naar boven kwamen, maar ook zeker mochten er 
diepere gesprekken zijn waarin we merkten dat er ook bij 
mensen van wie je het in eerste instantie niet verwacht, 
toch verlangen gevonden wordt.

Van één ding zijn we wel overtuigd geworden. Als je 
werkt voor Christus dan is het een feit dat ook de duivel 
zich in je nabijheid bevindt. Hij zal proberen om de 
kracht en de vrijmoedigheid die je ontvangt, van je af te 
nemen.

Zo kwam er bij ons een medium langs die heel lief en 
aardig op een slinkse manier probeerde een gesprek aan 
te knopen, we dachten werkelijk dat het een kind van 
God was. Na een paar minuten vertelde ze wie ze was en 
ik kan je vertellen, dat we wel even waren geschrokken.

Er is nog iets waar we deze dag achter kwamen.
Evangeliseren is niet alleen het Evangelie vertellen aan 
mensen van de wereld, maar ook aan elkaar. We hebben 
ervaren dat de gesprekken die we met elkaar mochten 
hebben op de stand, heel leerzaam en fijn waren, ik denk 
zelfs dat ik nog nooit zo veel heb geleerd in één dag. Ook 
hierin wilde de HEERE laten zien dat Hij Koning over ons 
is en ons leven wil leiden.

Om een uur of vier zijn we gaan opruimen en zijn we 
teruggereden naar Urk. Hier hebben we een korte 
evaluatie van de dag gehouden en zijn we de dag 
geëindigd met gebed.

Al met al vonden wij het een enorm leerzame en 
fijne dag om als gemeente werkzaam te zijn in Gods 
wijngaard en zo de HEERE groot te maken.
Wij hopen en bidden dat God ook deze dag wil 
gebruiken om mensen te trekken tot Zijn Kerk.

Hartelijke groeten,
Evangelisatiecommissie Moria

Bijbelkiosk
De commissie evangelisatie heeft een Bijbelkiosk over 
kunnen nemen van een evangelisatiepost uit België. 
Momenteel wordt deze wagen opgeknapt en aangepast 
voor evangelisatiewerk vanuit de HHK. Het is de 
bedoeling dat de Bijbelkiosk begin 2012 operationeel 
wordt. In het volgende blad hopen we hier meer over te 
kunnen vertellen.
Gemeenten die interesse hebben en gebruik van 
deze wagen willen maken, kunnen zich melden bij de 
secretaris van de commissie evangelisatie.

Evangelisatiepost Den Helder
De ontwikkelingen lopen voorspoedig. In augustus is er 
een winkelpand gehuurd aan de Wezenstraat 9. Dit pand 
wordt momenteel ingericht voor gebruik als Bijbelhuis. 
De bedoeling is om hierin een winkelgedeelte te maken 
waar Bijbels en evangelisatiemateriaal kunnen worden 
aangeschaft. Er is een grote voorraad Bijbels en lectuur in 
vele talen. Evangelisatiecommissies kunnen hier via 

depot.evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl 
Bijbels en evangelisatiemateriaal bestellen. Achter 
in de winkel is een ontmoetingsgedeelte waar 
Bijbelcursussen kunnen worden gegeven maar ook bv. 
vrouwenochtenden, kinderclubs etcetera gehouden 
kunnen worden. Het plan is om begin december te 
beginnen met het openstellen van het Bijbelhuis. 
Voorlopig beginnen we met elke zaterdag, maar het plan 
is om, als er voldoende vrijwilligers zijn, meerdere dagen 
geopend te zijn. Hiervoor zijn we nog dringend op zoek 
naar vrijwilligers.
Bent u, ben jij bereid om voor dit werk tijd op te offeren, 
dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de 
commissie evangelisatie.

Evangelist
De sollicitatieprocedure voor de evangelist is bijna 
afgerond. We hopen u hier in het volgende blad meer 
over te kunnen vertellen.

13
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Het kerkelijk bureau zoekt ter 
ondersteuning van het secretariaat een

Kijk voor meer informatie op de website 
www.hersteldhervormdekerk.nl 

Secretaresse 
(fulltime)

Garderen
Op 10 september jl. werd voor de 25e keer de landelijke 
Open Momentendag gehouden. 
Op deze zaterdag zette ook Garderen de deuren van 
het monumentale kerkgebouw open voor iedere 
belangstellende. Toevallige passanten, historisch 
geïnteresseerden, muziekliefhebbers en vakantiegangers 
namen een kijkje in de kerk. Jonge leden van de 
gemeente, kinderen en verschillende bezoekers hebben 
met plezier het orgel bespeeld, wat een aangename 
muzikale variatie aanbracht in het verloop van de dag. 
In de kerk lag folder- en evangelisatiemateriaal dat 
kerkenraadsleden uitdeelden. Met veel diverse mensen 
is gesproken over de historie van het gebouw, het 
orgel, maar ook over de noodzaak en de zegen van de 
Woordverkondiging. Mij is gevraagd in dit schrijven een 
aantal tips van de hand te doen hoe we deze dag kunnen 
benutten om de boodschap van het Evangelie zo goed 
mogelijk door te geven. 

Reflecterend op de dag overdenk ik het thema. ‘Nieuw 
gebruik – Oud gebouw’ luidde het. Men bedoelt oude 
gebouwen, monumenten een nieuwe bestemming te geven, 
zodat het voortbestaan van het oude gebouw gewaarborgd 
blijft. De Oude kerk van Amsterdam is hier een goed 
voorbeeld van. De Oude Kerk staat in hartje Amsterdam. 
Het is het oudste gebouw van de stad, ooit gesticht door 
vissers aan de Amstel. Rond 1300 verrees er een stenen kerk, 
gewijd aan Sint Nicolaas. Deze kerk zou uitgroeien tot het 
imposante middeleeuwse monument van nu. De Oude Kerk 
doet heden ten dage niet alleen dienst als godshuis, maar 
ook als concertzaal, trouwlocatie alsmede expositie- en 
ontvangstruimte. Het is de ‘huiskamer’ van Amsterdam. Dat 
is trouwens altijd zo geweest: vissers repareerden hier hun 
netten, Sweelinck bespeelde het orgel en Rembrandt ging 
er in ondertrouw. Generaties Amsterdammers, onder wie 
de zeeheld Jacob van Heemskerck, liggen begraven in dit 
Europese monument.

Ik dwaal af. Ik spoor mezelf aan na te denken over 
de waarde van deze dag voor de zielen van zoveel 
bezoekers, die al of niet ‘gelovig’ zijn. Het waren er veel.  
‘Recordaantal bezoekers!’, kopte de internetpagina van 
dit landelijke evenement: ‘naar schatting wel 950.000’. 
Ze waren geïnteresseerd in het gebouw, mogelijk 
geïnteresseerd in de kerk? Of verlangend wat religieus 
sentiment op te snuiven? Alhoewel we zitplaatsen 
te over hadden deze zaterdag; de banken lieten zich 
passeren door dralende bezoekers die een rondje 
kerkgebouw deden. Toch raakten we met een aantal 
van hen in gesprek. Geïnteresseerd luisterden we naar 
hen. Geïnteresseerd? Ja zeker toch? We gaven hen een 
traktaatje mee om nog eens te lezen. Thuis bij de koffie, 
want díe hadden wij niet bruin. 
Al met al ben ik enthousiast betrokken geweest bij deze 
dag, maar als ik een aantal evangelisatietips aan de hand 
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mag doen die de diepgang van het contact  kunnen 
bevorderen, zouden het deze zijn:

•	 Bereid u  biddend voor, zodat de motivatie om het 
gesprek aan te gaan met mensen door de Heilige 
Geest gedreven mag zijn.

•	 Plaats een uitnodiging in de plaatselijke krant of 
streekblad over deze dag.

•	 Bedenk dat het thema van de dag een 
aanknopingspunt kan bieden voor het gesprek.

•	 Faciliteer koffie, thee, limonade, waar bezoekers zich 
tegoed aan kunnen doen. Hoe langer men blijft, hoe 
meer kans op verdieping van het gesprek.

•	 Zorg voor een ontvangstcomité, en maak uzelf 
hierin herkenbaar door een badge te dragen of u in 
ambtskledij te kleden.

•	 Organiseer op een geschikt moment van de dag een 
moment van samenzang met een korte meditatie, 
waarin bijvoorbeeld het thema van de dag terugkomt. 

•	 Wees bewust van de plaats die de kerk in de 
samenleving nog inneemt. 

•	 Besef dat we als gemeente met een prachtig gebouw 

een belangrijke markering zijn in het stad- of 
dorpsgezicht, maar dat God niet woont in gebouwen 
met handen gemaakt, maar in onze harten.

•	 Realiseer: Als God Zelf het huis niet bouwt, 
tevergeefs arbeiden we. Hoe we ons best ook doen. 
Evangeliseren kunnen we dan ook alleen in biddende 
afhankelijkheid.  

Dan wel mét of zonder koffie…
Vivia Verloop

De landelijke commissie evangelisatie 
van de Hersteld Hervormde kerk 
probeert het evangelisatiewerk binnen 
de Hersteld Hervormde Kerk onder 
andere vorm te geven door:

•	 Een Bijbelhuis en evangelist in Den 
Helder. Het Bijbelhuis in Den Helder 
is inmiddels gereed. En we hopen dat 
binnenkort een evangelist benoemd 
kan worden. 

•	 Het bevorderen en opzetten 
van evangelisatiewerk vanuit de 

plaatselijke gemeente.
•	 Toerusting voor praktische 

evangelisatie, kinderevangelisatie, 
asielzoekers en allochtonen, etc.. 

•	 Het ontwikkelen en beschikbaar 
stellen van evangelisatie materiaal. 

•	 Voorlichting 
U begrijpt dat vooral vanwege het 
Bijbelhuis en de evangelist  de uitgaven 
voor 2012 en de daarop volgende jaren 
fors toenemen.  We rekenen dan ook op 
uw trouwe steun. Opdat ook langs deze 
weg velen met het evangelie bereikt 

mogen tot hun eeuwig behoud.  
Voor dit werk zijn wij afhankelijk van 
Gods zegen. Daarom vragen wij, naast 
uw financiële steun, of u dit werk in uw 
gebeden wilt gedenken. 

Door gebruik te maken van de 
machtigingskaart kunt u in veel 
gevallen nog dit jaar profiteren van 
belastingvoordeel.
U kunt bijgevoegde kaart zowel voor 
een eenmalige als een doorlopende 
machtiging gebruiken. 

Steun de evangelisatie 

in Nederland!

Maak uw 
gift over

In
fo

rm
at

ie

Nederland was eens een christelijk land. Veel mensen 
kenden de Bijbel en hadden respect voor Gods Woord.
Helaas is onze ervaring dat er nu veel mensen in ons land 
wonen die de Bijbel niet meer kennen en daardoor ook 
geen zicht op hoop meer hebben.

Wij, als Hersteld Hervormde Kerk, weten dat mensen 
verloren gaan als ze Jezus Christus niet kennen!
Laten we deze boodschap niet voor onszelf houden, maar 
uitgaan om mensen tot Christus te brengen.

Helpt u, help jij ons mee om dit werk te doen en mogelijk te maken?

Gods Woord in Nederland

“Wij dan, wetende de schrik des Heeren 
bewegen de mensen tot het geloof”
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Van de redactie
Voor alle data geldt: Deo Volente.

Zo zijn onze derde Bondsdag en de beide Toerustings
dagen alweer voorbij. We mogen terugzien op mooie 
dagen. Maar we hopen in de eerste plaats dat deze 
dagen een zegen mogen voortbrengen. Een zegen voor 
tijd én eeuwigheid.

Verreweg de meeste verenigingen behandelen op dit 
moment ons derde Bijbelstudieboekje. Paulus, blazende 
dreiging en moord, werd van een vervolger een verkon-
diger! We volgden Paulus en Barnabas op hun eerste 
zendingsreis. Terwijl de Heere Jezus door een Romeinse 
stadhouder was veroordeeld, mag een andere Romeinse 
stadhouder, genaamd Sergius Paulus, tot het geloof
komen.
Er is ook tegenstand; Paulus wordt zelfs gestenigd! De 
apostelen gaan echter door met hun werk: ‘Versterkende 
de zielen der discipelen, en vermanende dat zij zouden 
blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen 
moeten ingaan in het Koninkrijk Gods’ (Hand.14:22).
We denken aan de woorden van Bullinger na het over-
lijden van Zwingli:
‘De zegepraal der Waarheid ligt in Gods hand. Christus 
werd ook gedood en Zijn vijanden meenden te zege-
vieren. En alle profeten en apostelen zijn om Zijnentwil 
gelasterd. Wél degenen, die voor Hem smaadheid lijden 
en in Hem sterven. Zij zullen de overwinning smaken in 
der eeuwigheid.’

A. Rijken-Ubak

Bondsdag in 
Lunteren

‘Een zegen voor tijd én eeuwigheid’

Bondsdag Hersteld Hervormde Vrouwenbond in de 
Bethelkerk te Lunteren  
gehouden op 6 oktober 2011

Al vroeg is er grote bedrijvigheid bij de Bethelkerk te 
Lunteren. Voordat de bezoekers van de Bondsdag
arriveren moet er al veel werk verzet worden in de kerk 
en buiten op het plein. Wat is het fijn dat er ieder jaar 
zoveel hulp wordt gegeven!
Om negen uur komen de helpers en de vrouwen die 
achter de verkooptafels staan bij elkaar in de grote zaal 
voor de opening. Onze tweede presidente, mw. A. Rijken-
Ubak vraagt de Heere om een zegen over deze dag, en 
leest Matth. 22:23-40. 
De kerk is geheel gevuld als mw. N. Schalkoort-Zijder-
veld, eerste presidente, deze derde Bondsdag van de 
Hersteld Hervormde Vrouwenbond opent.
We zingen Psalm 116 vers 1, 2, 3 en 11. In haar welkomst-
woord benadrukt ze de waarde van het thema van 
vandaag: God liefhebben boven alles en de naaste als 
onszelf. Dit onderwerp wordt in twee referaten uitge-
diept. Ze heet de beide predikanten hartelijk welkom.
Ds. P. de Vries verzorgt het referaat in de morgenver-
gadering en ds. R. van de Kamp doet dit in de middag-
vergadering. 
Blij zijn we met de beide musici Wouter Schalkoort, orgel 
en Ton Burgering, piano. 
Er is een hartelijk welkom voor ds. R.W. Mulder, scriba van 
het moderamen van de generale synode, de afgevaardig-

Hersteld Hervormde Vrouwenbond

hersteld hervormde vrouwenbond
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den van de verschillende commissies/bonden in de 
HHK en van andere vrouwenbonden, de fotograaf 
dhr. J. Bruinekreeft en een vertegenwoordiger van het 
Reformatorisch Dagblad.

Ds. De Vries leest Psalm 73 en gaat ons voor in gebed. 
Zijn referaat heeft als titel: ‘De liefde tot God’. 
In de Heidelbergse Catechismus, antwoord 6, staat
 terecht dat de mens geschapen is om God recht te ken-
nen, Hem van harte lief te hebben, en om Hem in de eeu-
wige zaligheid te loven en te prijzen. Wanneer de Heere 
Jezus de wet samenvat, combineert Hij een tweetal 
teksten uit de boeken van Mozes en zegt Hij dat we God 
moeten liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. 
Maar hoe krijgen wij God lief? Aan de ontdekking dat we 
God liefhebben gaat de ontdekking vooraf: Ik heb God 
niet lief. Het Evangelie is niet de boodschap dat mensen 
God liefhebben, maar dat God met Zijn liefde tot zondige 
mensen komt. Wij krijgen God lief, omdat Hij Zijn onver-
diende liefde uitstort in ons hart. Wij hebben Hem lief, 
omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Hoe komt die liefde 
tot God in de praktijk tot uiting? Wie God liefheeft, on-
derhoudt Zijn geboden. We mogen nooit een scheiding 
aanbrengen tussen die twee, alsof je God zou kunnen 
liefhebben, maar Zijn bevelen niet ernstig nemen. Liefde 
tot God gaat samen met liefde tot Gods Woord. Ware 
liefde tot God gaat ook samen met het aanroepen van 
Zijn Naam in het gebed. De taal van de Psalmen wordt 
onze taal. We gaan ook Psalmen zingen, bijvoorbeeld in 

gezinsverband. Het ware dienen van God geeft vreugde, 
maar ook droefheid. Droefheid naar God, omdat je nog 
zo weinig het beeld van Christus vertoont. Dagelijks heb-
ben we het bloed van Christus nodig om steeds dieper 
Gods liefde te smaken. Dan worden we klein, maar kun-
nen we toch zingen: ‘Maar ‘t is mij goed, mijn zaligst lot, 
Nabij te wezen bij mijn God; ‘k Vertrouw op Hem, geheel 
en al, Den HEER’, Wiens werk ik roemen zal.’
Na dit leerzame referaat zingen we Psalm 73 vers 13 en 
14 en wordt er gecollecteerd voor de onkosten van deze 
dag. Wouter en Ton vertolken Psalm 116 en het lied ‘De 
Heer’ is mijn Herder’. 

Mw. Rijken heeft aan het einde van deze morgenverga-
dering nog verschillende mededelingen gedaan, maar 
eerst leest ze twee brieven voor van het zendingsveld. 
Ds. R.J. Oomen groet ons hartelijk en vertelt in zijn brief 
iets over het vrouwenwerk in Malawi. 
Kandidaat Joh. Fekkes groet ons vanuit Suriname.
Ds. De Vries sluit deze morgenvergadering met 
dankgebed en vraagt om een zegen voor de maaltijd. 
In de pauze is er de ontmoeting met elkaar en kan er vol-
op gekocht worden in de grote tent. De opbrengst van 
deze verkoop is voor het zendingsproject van de HHV.

Om precies half twee opent ds. Van de Kamp de vergade-
ring met de lezing uit 1 Joh. 4:7-21, waarna hij de Heere 
dankt voor de maaltijd en een zegen vraagt voor de mid-
dagvergadering. 
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Vrouwenbond

Paulus werd gedreven door de 
liefde van Christus. Dat is de bron 
van de naastenliefde. Kunt u nog 
leven zonder die liefde? 
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Daarna is er een ingelast programmapunt. Voorin de kerk 
staat een standaard met een laken erover heen. Op dit 
laken staat het logo van de Vrouwenbond. 

Mw. Schalkoort vertelt eerst iets over de noodzaak van 
scholing voor de vrouwen en voeding voor de vele arme 
(wees)kinderen van Malawi en onthult daarna de naam 
van ons zendingsproject: CHIFUNDO. Dit betekent: 
BARMHARTIG. Een naam met een diepe betekenis. We 
lezen in Lukas 6 vers 36: ‘Weest dan barmhartig, gelijk 
uw Vader barmhartig is.’ Barmhartigheid heeft handen 
en voeten en een mond om te spreken. Barmhartigheid 
komt tot uiting in het leven van alledag. Door middel van 
Chifundo mogen en kunnen we als vrouwenverenigin-
gen meewerken aan de opbouw van Gods Koninkrijk. 
De collecte wordt daarom hartelijk aanbevolen!
De secretaresse, mw. C.B. Hovestad-Stoffer, leest de 
presentielijst voor, waarna ds. Van de Kamp zijn referaat 
houdt.

Het onderwerp is: ‘De liefde tot de naaste.’ 
Wie is mijn naaste? Ds. Van de Kamp wijst op verschil-
lende manieren om goed te doen aan onze naaste. Dat 
varieert van lid worden van allerlei goede doelen tot al-
leen maar geldelijk steunen. Er zijn twee bestemmingen 
die eruit springen: de vervolgde kerk en het volk van Is-
raël. Dat ligt ons wel. Maar we hebben nog zoveel andere 
dingen en we kunnen tenslotte niet alles. Wie is dan onze 
naaste? Het antwoord vinden we in Lukas 10, het stukje 

over de wetgeleerde en de geschiedenis van de barm-
hartige Samaritaan. Wie is de naaste van het slachtoffer? 
Het gaat er niet om wie ik mijn hulp kan bieden, maar de 
vraag is wie er mijn hulp nodig heeft. De volgende vraag 
is: Wat is eigenlijk liefhebben? De hoofdsom van de wet, 
zeg maar de kern, is de liefde. De liefde heeft het welzijn 
van de naaste op het oog. En wat is dat welzijn? Als zijn 
ziel gered is. We moeten dus onze naaste winnen voor 
Christus, dat is de naaste liefhebben. Dat kan door een 
godzalige wandel. Hoeveel mensen hebt u eigenlijk al 
gewonnen voor Christus? Paulus werd gedreven door de 
liefde van Christus. Dat is de bron van de naastenliefde. 
Kunt u nog leven zonder die liefde? Een godzalige wan-
del is vol van God. En dat moet te zien zijn. Zo maken we 
anderen jaloers. Maar hoe zullen we naastenliefde beoe-
fenen als wij niet vervuld zijn met de liefde van Christus? 
We kunnen niet uitdelen als we niets ontvangen hebben. 
Ds. Van de Kamp besluit met: ‘Bedel daarom bij de Bron, 
Jezus Christus, en drink uit de fontein van Gods eeuwige 
Zoon. Dan wordt naastenliefde geen moeten meer, maar 
een mogen.’
We luisteren na dit boeiende referaat naar een vertolking 
op orgel en piano van Psalm 133 en het lied ‘Eens brach-
ten de moeders de kinderen tot Jezus’. 
Ds. De Vries en ds. Van de Kamp beantwoorden de bin-
nengekomen vragen en inmiddels is mw. C.J. Klopstra 
ook aanwezig. 
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Vrouwenbond

Zij zal ons iets vertellen en via een powerpoint presenta-
tie laten zien over de noodzaak van het project Chifundo. 
We krijgen een goed beeld van het leven en werken van 
de vrouwen in Malawi. Mw. Schalkoort dankt haar harte-
lijk voor haar komst in een drukke tijd, voorafgaand aan 
hun vertrek naar Malawi. 
In haar dankwoord betrekt mw. Schalkoort alle mede-
werkers die aan deze dag hebben meegeholpen. Ze 
spreekt de wens uit dat we het onderwijs dat we van-
daag hebben ontvangen, meenemen naar huis om het 
te overdenken en te bewaren in ons hart. Ze wenst alle 
verenigingen Gods zegen voor het nieuwe vergadersei-
zoen en vraagt aan ds. Van de Kamp om deze dag af te 
sluiten met dankgebed. 

Is er vrucht van alle avonden met 
Gods Woord bezig te zijn op de 
verenigingen? 

De opbrengst van de morgencollecte 
voor de onkosten is:  € 3.447,99.

De opbrengst van de collecte voor 
de zending is:   € 4.346,81.

De opbrengst van de verkooptafels is:  € 1.384,33.

Tussen de middag zijn er 1229
fotokaarten van de HHV verkocht en 
de opbrengst  van snoep en koek is:  € 460,35.

C.B. Hovestad-Stoffer

Van de bestuurstafel
We mogen terugzien op een goede Bondsdag die 
gehouden werd op 6 oktober  jl. in de Bethelkerk te 
Lunteren. Met velen uit het hele land waren we samen 
rondom het Woord van de Heere. Het thema van deze 
dag was: ‘God liefhebben boven alles en de naaste als 
uzelf.’ Ook op de beide toerustingsdagen mochten we 
elkaar ontmoeten rondom het thema: ‘Wie is mijn naaste 
en wat doe ik er voor?’
Intussen leven we toe naar de Kerstdagen. Juist dan 
worden we bepaald bij de bron van deze Goddelijke 
liefde waardoor we de Heere en de naaste leren lief te 
krijgen. De evangelist Johannes heeft door de inspiratie 
van de Heilige Geest de meest bekende tekst uit de Bijbel 
opgetekend: ‘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.’ De Heere Jezus werd daarom 
geboren in Bethlehems stal. We mogen de Heere bidden 
dat Hij het voor ons persoonlijk Kerst wil maken: door het 
geloof Hem te ontmoeten zoals Simeon en Anna.
Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een 
heilrijk 2012 toe.

N. Schalkoort-Zijderveld 
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Uit de Regio’s
Verslag van de Regioavond d.d. 18 mei 2011
Ds. J. Kloosterman houdt op deze avond van de classis 
West een lezing over het huisgezin van God. Het 
huisgezin van God is een geestelijk gezin. Er loopt een 
lijn van het geestelijke gezin naar het natuurlijke gezin. 
Het belang van het christelijke gezin in de samenleving 
en in de kerk is niet te onderschatten. Als man en vrouw 
getrouwd zijn vormen ze een gezin, ze vertonen Gods 
beeld. Kenmerkend van een huisgezin is de dienst 
aan de Heere, vooral ook in de huisgodsdienst. Het 
Koninkrijk van God wordt gebouwd uit de gezinnen en 
dat Koninkrijk van God staat dan ook bovenaan. Christus 
spreekt over broeders die het Woord horen en bewaren. 
Welke plaats heeft Christus in uw leven? Niet alleen op 

zondag, maar ook in de hectiek van de doordeweekse 
dag. Is er vrucht van alle avonden met Gods Woord 
bezig te zijn op de verenigingen? Het was voor Maria 
een groter voorrecht om zelf lid van het huisgezin van 
God te zijn dan Hem gevoed te hebben. Het gaat er 
om door het geloof een lid te zijn van het huisgezin 
van God. Houdt u de familienaam van Christus hoog? 
Hoe? Door voortdurend te leven als een arme bedelaar 
uit de schatten van genade. Leden van het huisgezin 
zijn luisterende leden, horen naar het Woord van 
God. Wie het Woord van God niet bewaart, is Christus 
ongehoorzaam. Nooit vergeten dat er één is die er elke 

dag op uit is om u van het Woord af te houden. U moet 
er de tijd voor nemen om het Woord te onderzoeken. 
Kennis hebben aan Zijn Persoon en Zijn werk. Het 
geestelijke gezin gaat boven het aardse gezin uit. Voor 
het geestelijke gezin en de uitbreiding daarvan is het 
vurige gebed om Gods Geest nodig. En dan bidden in de 
wetenschap dat de Hogepriester aan de rechterhand van 
de Vader altijd bidt voor Zijn huisgezin en er Zelf zorg 
voor draagt dat Zijn huis vol wordt! U heeft een schone 
en schitterende taak als moeder om dit huisgezin te 
bewaren.

G. de Jager-van de Pol | secretaresse

Kopij voor het volgende blad en voor de website kunt u 
voor 9 januari 2012 e-mailen naar:  
a.rijken-ubak@solcon.nl
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Kerkelijk bureau

De werkgroep studerenden brengt verslag uit van 
de conferentie voor studenten. ‘We mogen de Heere 
dankbaar zijn dat jongeren van ons kerkverband elkaar 
konden ontmoeten en zich in deze wezenlijke stof konden 
verdiepen’. 

Verslag van 
de conferentie 
voor 
studerenden

Verslag van de studentenconferentie 
op 7 oktober 2011
Met ongeveer vijftig studenten kwamen we bijeen in 
Gouda om ons bezig te houden met vragen op het 
snijvlak van wetenschap en geloof.
Ds. W. Pieters opende als voorzitter van de werkgroep 
studerenden de bijeenkomst met een meditatie over 
Markus 10 vers 15 waarin het gaat om het ontvangen 
van Gods Koninkrijk als een klein kind. Daarna luisterden 
we naar prof. dr. W. de Vries uit Veenendaal (hoogleraar 
in Wageningen) die sprak over ‘Geloof en wetenschap: 
een moeizame of heilzame combinatie?’ Hij gaf ons in 
kort bestek een overzicht hoe verschillende mensen 
die zich op het verschijnsel van de wetenschap 
bezinnen, eigenlijk over de wetenschap denken. De 
kernvraag daarbij is: Hoe krijgen wij kennis? We kunnen 
waarnemingen doen, maar de waarnemingen komen 
niet uit de lucht vallen. Meestal hebben we voor die tijd 
een vermoeden dat we willen testen. Dit betekent dat 
wetenschap niet zo neutraal is als het soms wel eens 

overkomt. 
Hoe moeten we omgaan met de uitslagen van 
waarnemingen? Kan ik concluderen dat er geen zwarte 
zwanen zijn als ik honderd witte zwanen heb gezien? 
Het lijkt misschien wat theoretisch om over deze vragen 
na te denken, maar er zijn belangrijke consequenties 
aan verbonden. Als er geen andere bronnen van kennis 
zijn dan onze waarnemingen, biedt de Bijbel ons geen 
kennis, maar slechts een mening. Hierover gaat het 
grote geding met tal van moderne wetenschappers 
die eigenlijk vasthouden aan verouderde visie op 
de wetenschap. Richard Dawkins en Dick Swaab zijn 
voorbeelden van mensen die menen dat de onzichtbare 
wereld bij voorbaat uitgesloten moet worden. Dawkins 
gaat dan nog een stap verder doordat hij zijn eigen 
theorieën als waarheid presenteert. 
Het is goed dat we als christenen in het algemeen en als 
studenten in het bijzonder ons bewust zijn van de visies 
die er op de wetenschap zijn. Dat maakt ons bewust en 
kritisch en het geeft ons ook de mogelijkheid om een 
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weerwoord te bieden tegen goedkope kritiek op het 
christelijk geloof. 
Er was volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Daar 
werd goed gebruik van gemaakt. Voordat de avondlezing 
begon, werd een heerlijke maaltijd voorgezet. Ook hier 
werd genoten van het onderling contact.
De avondlezing werd verzorgd door het werkgroeplid 
dr. W. van Vlastuin uit Wezep (docent vanwege 
ons landelijk kerkverband aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam en rector van het seminarium om 
predikanten op te leiden voor de gemeenten). Zijn 
onderwerp was ‘Kun je zeker zijn van het christelijk 
geloof?’

Hij stelde onder andere aan de orde op hoeveel punten 
de twijfel kan toeslaan:
•	 Twijfel aan eigen behoud
•	 Twijfel aan de betrouwbaarheid van de Bijbel
•	 Twijfel aan het bestaan van God

Over de derde soort ging het: Is het nu, wetenschappelijk 
gesproken, werkelijk zo dom om nog te geloven in het 
bestaan van een almachtige en alles besturende God, 
zoals de Bijbel ons bekendmaakt? De grondlijn van zijn 
betoog was dat we tal van dingen aanvaarden die niet 
bewezen zijn. Daarom is er alles voor te zeggen dat 
het christelijk geloof niet rust op menselijke bewijzen. 
Dit inzicht geeft een weerwoord tegen de kritiek dat 
het christelijk geloof niet bewezen wordt. De echte 
zekerheid ligt natuurlijk veel dieper. Die krijgen we door 
het getuigenis van de Heilige Geest Die ons verzekert 
van Gods Woord, van Christus en van de persoonlijke 
vergeving. 

Vervolgens werd een forum gehouden, waarin heel wat 
vragen aan de beide sprekers werden gesteld.

We mogen de Heere dankbaar zijn dat jongeren van ons 
kerkverband elkaar konden ontmoeten en zich in deze 
wezenlijke stof konden verdiepen.

Werkgroep studerenden

Oprichtingsvergadering en eerste Toogdag Hersteld 
Hervormde Mannenbond
Zaterdag 22 oktober 2011 is in de Bethelkerk te Lunteren 
de oprichtingsvergadering gehouden van de Hersteld 
Hervormde Mannenbond. Deze vergadering werd 
geopend door ds. L.W.Chr. Ruijgrok als voorzitter van het 
breed moderamen. Ter opening mediteerde ds. Ruijgrok 
over 2 Timotheüs 3:10-17. Ds. Ruijgrok zei dat een 
mannenvereniging in de eerste plaats een vereniging 
moet zijn waar mannen biddend Gods Woord openen. 
Geen plaats waar predikanten op de weegschaal worden 
gelegd, maar een plaats waar het voortdurende gebed 
is met de woorden van Psalm 85:3 ‘Merk op mijn ziel 
wat antwoord God u geeft’. Ds. Ruijgrok wenste namens 
de synode toe dat de Mannenbond zowel op landelijk, 
regionaal als plaatselijk niveau dienstbaar zal zijn tot de 
verbreiding van Gods eer en tot zaligheid van zondaren.

Daarna gaf ds. J.C. Den Toom een korte terugblik op 
de periode maart 2011 tot heden. Vervolgens werden 
de artikelen 1, 2, 3 en 5 van de conceptstatuten 
gelezen door de secretaris (dhr. K. van den Herik) en de 
voorlopige oprichtingsakte door de algemeen adjunct 
(dhr. E. Muis). Aansluitend stelde ds. Den Toom voor 
de statuten vast te leggen in een notariële akte en de 
leden van het voorlopige bestuur te benoemen als 
bestuursleden. De vergadering stemde hiermee in, 
waarmee de oprichting van de Hersteld Hervormde 
Mannenbond  definitief is. De vergadering werd 
afgesloten door ds. Den Toom, als voorzitter van de 
Hersteld Hervormde Mannenbond. Hij sprak de wens 
uit dat de Mannenbond zou dienen tot de eer en 
verheerlijking van Gods naam en tot zaligheid van 
zondaren.

Het eerste referaat werd gehouden door ds. K. Veldman. 
Hij sprak over ‘Christus, de Vervuller van de wet’. Ds. 
Veldman wees erop dat de rok die Adam in het paradijs 
van God kreeg, de gerechtigheid symboliseerde. 
De gerechtigheid van Christus werd eveneens 
gesymboliseerd door het kleed van de hogepriester. 
Zonder dat kleed kon de hogepriester niet het heilige 
der heiligen ingaan. Christus heeft dat kleed afgelegd 
voordat hij gekruisigd werd, opdat hij dode zondaren 
met het kleed van Zijn gerechtigheid zou bedekken. Op 
Golgotha werd de Rechtvaardige verdoemd, opdat een 
goddeloze zou worden vrijgesproken. (Bron: RD)
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Het tweede referaat werd gehouden door ds. Joh. 
Post. Hij sprak over ‘Het leiden tot zekerheid’. Ds. Post 
stelde de levensvraag: Weet u zeker dat u geborgen 
bent in Christus? Ds. Post stelde dat Gods Woord en de 
daarop gegronde reformatoren duidelijk de zekerheid 
tot het wezen des geloofs rekenden. Deze zekerheid 
ligt vast in God, en is daarom een verzekerdheid in 
Christus. Ds. Post waarschuwde voor het zoeken van 
zekerheid in gemoedsgestalten. Wanneer twijfel als 
kenmerk van het oprechte geloof wordt beschouwd, is 
dat in lijn met Rome en de remonstranten. Op de vraag 
hoe de Heere deze verzekerdheid werkt, noemde ds. 
Post de middellijke weg, namelijk Gods Woord en de 
sacramenten. De Heere is bij machte een bijzondere 
openbaring te geven, maar de Heere werkt doorgaans 
middellijk. 

Ds. Den Toom bedankte de inleiders en de vergadering 

voor hun aanwezigheid. Hij memoreerde dat we terug 
kunnen zien op een leerzame maar ook vreedzame dag. 
Verder sprak hij de wens uit dat de mannenverenigingen 
plaatselijk, regionaal en landelijk in rust bijeen mogen 
komen om Gods Woord nader te onderzoeken. 

Gezien de kerkelijke en maatschappelijke 
ontwikkelingen, past ons niets anders dan stille 
verwondering en dankbaarheid. Dat door alles heen toch 
het verlangen mag groeien naar het ogenblik waarop 
alle kerken verdwenen zullen zijn, als vervuld zal worden: 
‘En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de 
almachtige God is haar Tempel, en het Lam. ‘En in haar 
zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid 
doet en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het 
boek des levens des Lams.’

K. van den Herik | secretaris

Als vervolg op de organistendag, van afgelopen januari 
2011 organiseert de werkgroep ‘Eredienst en organist’ op 
D.V. zaterdag 28 januari 2012 wederom een bijeenkomst 
voor organisten, kerkenraden, kerkvoogdijen, 
predikanten en gemeenteleden. 
Tijdens de synodevergadering van juni jl. is meegedeeld, 
dat het moderamen van de synode heeft besloten een 
werkgroep in het leven te roepen, die tot taak heeft 
om dienstbaar te zijn aan organisten, kerkenraden en 
kerkvoogden. 
In de bedoelde werkgroep zijn de volgende personen 
benoemd: ds. C.J.P. van der Bas, ds. P.C. Hoek, dhr. W.L. 
Schalkoort, organist te Lunteren, dhr. J.A.W. van Soest, 

kerkvoogd te Leerbroek, 
dhr. H.W. van Westreenen, 
Andelst. Er is nog een 
vacature van ouderling, 
waarvoor hopelijk 
binnenkort een voordracht 
aan het moderamen van 
de synode kan worden 
gedaan.
Doel van de werkgroep 
‘Eredienst en organist’ is 
bevordering van kennis en 

vaardigheid inzake het orgelspel en het begeleiden van 
gemeentezang. Met de intentie om specifiek aandacht 
te geven en handreiking te doen aan beginnende 
organisten. In samenhang daarmee is een begin 
gemaakt met inventariseren van de mogelijkheden die 
voorhanden zijn ter (verdere) opleiding van organisten. 
Daarvoor is onder andere contact gezocht met 
bestaande instanties uit andere kerken.
Verder is het de bedoeling van de werkgroep om kennis 

Tweede organistendag op zaterdag 28 januari 2012 te Lunteren

te bevorderen ten aanzien van de orde van dienst. 
Zorgvuldigheid in de orde van dienst is bepaald niet 
zonder gewicht. De eer van God en het geestelijk welzijn 
van de gemeente zijn er immers mee gemoeid. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met verschillende 
gewoonten van gemeenten ter plaatse. Ds. P.C. Hoek 
heeft op de eerste organistendag hierover een lezing 
gegeven. Op de komende organistendag op 28 januari 
2012 zal opnieuw een aspect van dit onderwerp aan de 
orde worden gesteld. 
De werkgroep ziet het verder als haar taak om, indien 
nodig, informatie te verstrekken die van waarde kan 
zijn voor verheldering van de verhouding tussen 
kerkenraden, kerkvoogdijen en organisten.
Verder onderzoeken we in hoeverre het tot onze 
mogelijkheden behoort om over te gaan tot advisering 
bij orgelbouw en restauratie.
Het heeft degenen die op verzoek van het moderamen 
van de synode het initiatief hebben genomen voor de 
eerste organistendag zeer verheugd dat het onderwerp 
eredienst en organist nadrukkelijk leeft binnen de kerk. 
De vele aanwezigen op de gehouden organistendag 
toonden een grote betrokkenheid en enthousiasme. 
We hopen dat er opnieuw velen aanwezig zullen zijn 
op de komende organistendag. Vooral omdat de 
werkgroep met belangrijke mededelingen zal komen 
rondom de wensen die op de eerste organistendag zijn 
geuit. Daarom de oproep aan alle belanghebbenden: 
Noteer deze zaterdag in uw agenda en breng het ook bij 
anderen onder de aandacht!

Datum:  D.V. zaterdag 28 januari 2012 
Tijd: 10.30 uur
Plaats: Bethelkerk, Schaepmanstraat 2 Lunteren





27

hhjo

katern

Jongeren

Agenda

Jongerendag 16-
D.V. 17 maart 2012 te Amersfoort

Bijbelstudieconferentie  16+
D.V. 2-4 mei 2012 te Ermelo

Bijbelstudieconferentie 19+
D.V. 30 maart-2 april 2012 te Bennekom
D.V. 11-14 mei 2012 te Bennekom

Hemelvaartsappel
D.V. 17 mei 2012

12- Kinderappel
D.V. 21 april 2012 te Sommelsdijk
D.V. 19 mei 2012 te Genemuiden
D.V. 26 mei 2012 te Putten

Huwelijksconferentie

D.V. 10 december 2011 te Noordeloos

D.V. 9 juni 2012 te Noordeloos
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Laatst maakte ik een wandeling door het dorp. Toen 
ik een eindje op weg was, hoorde ik iets. Ik luisterde 
goed, stond even stil. En wat hoorde ik? Daar in dat 
huis werden psalmen gezongen!

Op school hoor je iedere dag een Bijbelverhaal. Er wordt 
uit de Bijbel gelezen en gebeden. Ook zing je met elkaar. 
Dat doen we omdat de Heere het in de Bijbel zegt. Maar, 
doe je dat alleen op school? Laten we eens kijken naar 
iemand uit de Bijbel: Hanna. Hanna, misschien ken je 
haar, zij was de moeder van…? Juist, Samuël. 
In de Bijbel staat veel over Samuël geschreven. Als hij 
nog heel jong is, wordt hij door zijn moeder naar de 
tempel gebracht. Wat moet hij daar doen? Hij gaat Eli en 
de priesters helpen. In de dienst van de Heere. Er staat 
iets bijzonders: ‘Hij bad de Heere aan.’ Hoe jong Samuël 
ook is, hij bidt! Even later staat er: Samuël diende de 
Heere voor het aangezicht van Eli. Samuël vreest dus de 
Heere! En niet alleen overdag, maar ook ’s nachts geeft hij 
de Heere antwoord. Als God hem roept in de nacht zegt 
hij: ‘Spreek Heere, want uw knecht hoort’.  Zijn moeder 
had het hem geleerd! Kon Samuël dat van zichzelf? Nee, 
dat had de Heere aan hem gegeven, en dat wil hij ook 
jou geven! Bid jij ook?

Thuis zingen, Bijbel lezen, bidden en over de Heere 
praten noemen we: huisgodsdienst. Wat doe jij thuis? 
Zing je mee als er gezongen wordt? Bid je mee als er 
gebeden wordt? Lees je mee als er gelezen wordt? De 
Heere dienen is niet iets voor school alleen… Of alleen 
voor zondags, in de kerk… Nee, de Heere vraagt ons héle 
hart. Ons héle leven. Dus ook thuis. 
Vraag je vader of moeder eens of je met elkaar kunt 
zingen. En lezen, en praten over de Heere. Want de Heere 
dienen, dat is pas echt een heerlijke dienst! Daar word je 
blij van!

Zingen: Psalm 119:5

Lezen:  Heidelbergse Catechismus 
 vraag & antwoord 118

Vragen:
•	 Lees uit de Catechismus vraag en antwoord 118. Waar 

moet je om bidden? Zou God je alles geven waar je 
om vraagt?

•	 Wat kun je thuis doen om de Heere te dienen?  
Praat er eens met je vader of moeder over…

•	 Jij bent vast gedoopt. Wat heeft dat te maken met het 
dienen van de Heere?

•	 De Heere sprak tot Samuël toen hij nog heel jong was. 
Hoe spreekt de Heere tot ons?

•	 Zoek nog een persoon in de Bijbel die de Heere al 
jong diende.

Verwerking

Maak van papier een boekenlegger zodat je kunt 
zien waar je gebleven bent met Bijbellezen. Je kunt 
het maken van papier of stof! Om het op te leuken 
kun je er een koordje aan maken…

Nodig: kleurpotloden of viltstift, gekleurd papier, 
schaar, eventueel koordje.

Samen
           zingen…

-12



‘Dat staat! Iedereen mag het zien en niemand krijgt 
het eruit. Met zijn zakmes heeft hij het in de boom 
gekerfd: Martijn ♥ Anne. Elke keer als we er langs 
lopen staan we even stil, het herinnert ons eraan dat 
we voor altijd van elkaar blijven houden.’

‘Zo zult gij den HEERE uw God liefhebben met uw ganse 
hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. 
En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in 
uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen...’ 
(Deuteronomium 6:5-7). 

We hebben rijtjes met Bijbelse feiten gestampt op de 
basisschool. Ingescherpt, omdat het zo belangrijk is dat 
we weten wat er in de Bijbel staat. In Deuteronomium 
lezen we dat deze woorden, ‘den HEERE uw God 
liefhebben’, in ons hart ingescherpt moeten zijn. 
Ingekerfd, net als die liefdesverklaring in de boom. Dat 
gaat verder dan Bijbelkennis instampen! Staan ze er bij 
jou al in? Dat wordt ingescherpt door de Heilige Geest 
Zelf! Alleen dat handschrift biedt hoop.

God roept ouders om het hun kinderen in te scherpen. 
Als het goed is, merk jij dat mensen in jouw omgeving 
de Heere liefhebben, omdat ze het laten zien in hun 

leven. Je vader vertelt hoe jouw opa hem vertelde over 
de Heere Jezus en dat hij daar jaloers op was. Zo werkt de 
Heere, van generatie op generatie! Werkt Hij ook in jou?

Dan wordt duidelijk dat ‘de HEERE onze God een enig 
HEERE is’ (Deuteronomium 6:4). Er is niemand buiten 
Hem, geen andere god, geen toekomst voor ons. In Hem 
is alles. Daarom moeten Zijn Woorden ingekerfd zijn in 
onze harten!

Heleen van der Sluys | Junior Jeugdwerkadviseur
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Martijn
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Denk eens na over deze stellingen:
•	 Inscherpen gaat om je hart, niet om je hoofd 
•	 School heeft niets te maken met  godsdienstige opvoeding

Anne
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a d v e r t e n t i e
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Janneke (17) luistert vaak naar radio 538. Ze draaien 
muziek die jongeren aanspreekt. Op school luistert 
ze samen met klasgenoten naar muziek. Waarom ze 
luistert? Vanwege de instrumenten. En het zingen...

Veel jongeren houden van muziek. Zingen is een prach-
tige manier om uiting aan je gevoelens te geven. Doe je 
er thuis ook iets mee? Laat die mp3-speler eens liggen 
en ga met elkaar zingen. Eventueel met een instrument 
erbij. Piano, fluiten, viool; heel mooi om hiermee te bege-
leiden!  Een instrument brengt volgens Maarten Luther 
‘onschuldige vreugde’ met zich mee. Op die manier kun 
je met elkaar de Heere dienen!

Sommige gezinnen zingen op zondagavond of bij het 
eten. Ze lezen met elkaar uit de Bijbel of doen een stuk 
Bijbelstudie. Ook vragen over het geloof kunnen aan de 
orde komen. Het liefst praten de jongeren met leeftijds-
genoten over geloofsvragen, maar juist je ouders zijn 
ervoor om op jouw vragen in te gaan. Zij hebben bij de 
doop beloofd je te helpen in al je geestelijke vragen. Wel 
vinden ouders dit soms moeilijk. Dit vraagt van jou ook 
wat geduld als ze niet gelijk het antwoord weten.
Zondagavond. Gezellig rond de kachel. Een mooie gele-
genheid om dat punt te bespreken van de preek dat je 

niet begreep. Of om (nog) een keer te vragen wat 
bekering inhoudt. Zoek je het gesprek met je ouders? 
Misschien ben je gewend, door school of je opleiding, 
om te discussiëren. Ouders zijn dit vaak niet gewend. 
Hoewel je ouders misschien niet alles kunnen onder-
bouwen, is het toch belangrijk hun woorden ter harte te 
nemen. Je kunt zoveel van hen leren. Het zijn de handen 
van God (Luther) om je door dit leven te leiden.  

Gerbrand de Jong

Zingen, 
   gesprek

      discussie...

Heb jij verkering? In je verkeringstijd leer je elkaar kennen. Een prachtige tijd, waarin je vooral met die ander bezig bent. Maar zijn jullie ook met de Ander bezig? Verkering, om elkaar te ontmoeten in de diepste zaken van ons leven: onze verhouding tot de Heere. Samen lezen uit Gods Woord en samen bidden is daarin onmisbaar. Misschien is het iets dat je wel heel lastig vindt. Om eerlijk te spreken met je vriendin over die boezemzonde. Om aan je vriend te vertellen dat je zo worstelt met de vraag of je belijdenis mag gaan doen. Maar je hart mag daarin geen gesloten boek zijn voor de ander. Je Bijbel en je hart open! Begin er mee. De Heere zal het zegenen. 

Tips: 
•	 Lees samen een (dag)boek.  
•	 Praat samen na over de preek of een lezing die je gehoord hebt. 
•	 Deel gebedspunten  en bid samen.

COLUMN
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Verkeringstijd
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Ridderkerk
In de Hersteld Hervormde streekgemeente van Ridder-
kerk is het afgelopen seizoen op de 12- jongensclub voor 
het eerst een ‘open avond’ gehouden. Doel van 
deze avond was met name ouders een beeld 
te geven van een gemiddelde clubavond. En 
ook om hen meer te betrekken bij de club en 
zo de mogelijkheid te bieden voor gesprek 
met kinderen en leidinggevenden. 
Tijdens deze avond hebben de ouders mee-
gedaan met de kinderen: meeluisteren naar 
het Bijbelverhaal en deelnemen aan een 
gesprek over het Bijbelverhaal in de groep-
jes naar aanleiding van het materiaal van 
de HHJO. Een deel van de ouders nam ook 
deel aan het gesprek, een ander deel koos 
ervoor vooral te luisteren. Het tweede stuk 
van de avond, dat gevuld werd met een 
quiz, was een spannende strijd tussen ou-
ders en kinderen! 
Na afloop is er met diverse ouders nog 
even doorgepraat over de clubavond.

Dit kan gelijk een mooi moment zijn om in gesprek te 
raken over wat een kind thuis vertelt over het reilen en 
zeilen op de club. Zowel door leidinggevenden als ou-
ders is de avond als positief ervaren! Je geeft de ruimte 
voor betrokkenheid en je creëert mogelijkheden voor 
een gesprek. Absoluut een aanrader! 

Stolwijk
In de Hersteld Hervormde streekgemeente van Stolwijk 
zal ook dit seizoen weer een ‘avond met ouders’ worden 
belegd op tienerclub ‘Jozef’. Dit seizoen behandelen 
we allerlei aspecten uit het leven van Paulus. Tijdens 
de ‘avond met ouders’ zal het gaan over Paulus en zijn 
geestelijke zoon Timotheüs. ‘Geestelijke opvoeding’ is het 
thema. Prima stof voor een goed gesprek tussen ouders, 
tieners én… clubleiding. Enkele jaren geleden behandel-
den we een seizoen lang het boekje van ds. J. Fruytier 
‘Salomo’s raad aan de jeugd’. Ouders lazen dat hele sei-
zoen mee met de tieners. Ze kregen zelf een exemplaar 
van het Bijbelstudiemateriaal en werden gestimuleerd 
tot gesprek thuis.

Heeft u ook een goed idee om een link te leggen tussen 
jeugdwerkleiding en ouders? Deel het met anderen! Via 
KAVO of via de jeugdwerkadviseurs van de HHJO.

Hanneke de Kat
Leo de Kluijver

Hoe de godsdienstige opvoeding thuis 

gestalte krijgt, is niet altijd inzichtelijk 

voor jeugdwerkleiders. Wat jongeren op 

de club ventileren, kan soms eenzijdig 

zijn. Het is natuurlijk wel belangrijk 

dát jongeren dit ventileren. Maar het 

is voor leidinggevenden belangrijk er 

ook achter te komen hoe de ouders 

dat zelf bezien. Een link leggen met 

ouders is niet gemakkelijk. Zeker 

in een streekgemeente met grote 

afstanden tussen ‘thuis’ en ‘club’. 

Enkele ervaringen:

De link tussen

Leiding en thuis 
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Leidinggeven in het jeugdwerk is een verantwoordelijke roeping. Gedreven door dringende liefde staan we in verbinding met de komende generatie. Een strijd ‘op leven of dood’. Tegelijkertijd een ontspannende bezigheid, als we ons realiseren dat niet wij, maar de Heere tot leven wekt. Dan blijft getuigen over. ‘Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft’ (Ps. 78: 4). 

Als HHJO maken we een pittige periode door. Door 
ziekte kunnen beide jeugdwerkadviseurs hun werk niet 
volledig oppakken. Sinds de zomervakantie werken we 
daarom binnen de HHJO met een breder team dan voor-
heen. Doordat Pieter van den Boogaard en Heleen van 
der Sluijs (stagiaire) aanschoven als junior-jeugdwerkad-
viseurs zijn de taken over meerdere schouders verdeeld. 
Met dankbaarheid ervaren we dat het werk in de ge-
meenten, maar ook de landelijke activiteiten doorgang 
kunnen vinden. 

In de afgelopen periode was de HHJO te gast in de ge-
meenten Garderen, Oosterwolde, Ouddorp, Veenendaal, 
Schoonrewoerd, Nieuwe Tonge (in combinatie met 
JBGG), Nijkerk, Sint Annaland, Kralingse Veer, Elspeet, 
Monster, Sirjansland, Stolwijk, Elst, IJsselstein, Andelst-
Zetten, Numansdorp, Achterberg, Urk, Wijk bij Heusden 
en Zwartebroek. Voor de HHK-predikantsvrouwen spra-
ken we in Houten over ‘Jeugdcultuur, jeugdwerk en de 
gemeente’. 

De HHJO-Kadervormingdagen stonden dit najaar in 
het teken van ‘Investeren in relaties’. Drs. J.R. van Vugt 
(docent CHE, student Seminarie HHK) was hoofdspreker. 
Beide dagen zijn in grote saamhorigheid verlopen. Als 
HHJO krijgen we in toenemende mate aanvragen voor 
cursussen in gemeenten. Vanuit de werkgroep Kadervor-
ming verzorgen vrijwilligers deze instructieavonden. 

Het thema van de zevende jongerendag op zaterdag 15 
november jl. was: ‘Alles over Hoop?!’  Hoop is een Bijbels 

begrip dat staat tegenover hopeloos, zoals wij van ons-
zelf zijn. Dit thema kon op twee manieren worden uitge-
legd: ‘Alles overhoop’ of ‘Alles over hoop’. Over het eerste 
deelthema sprak ds. G. Kater uit Rouveen. Ds. W. Pieters 
uit Garderen sprak over het tweede deelthema. Er waren 
weer diverse workshops waaraan verschillende predi-
kanten hun medewerking verleenden. Een greep uit de 
onderwerpen: Hoop voor Israël (ds. J. Koppelaar), Hoop is 
zekerheid? (ds. R.W. Mulder),  Vertroostende hoop (st. De 
Vluchtheuvel), Hoop voor de wereld (ds. D. Heemskerk), 
Hoop voor Nederland (prof. dr. W.J. Op ’t Hof ). Ook werd 
op deze jongerendag de twee jaar geleden gestarte 
landelijke actie voor het Bijbelhuis in Den Helder en 
voor het werk van de HHJO afgesloten. Het bleek ruim € 
100.000 euro te hebben opgebracht! Dit bedrag wordt 
door beide gedeeld.

In samenwerking met de jeugdbonden JBGG/LCJ/HJW 
zijn er opnieuw twee jongeren-hervormingsavonden 
belegd. Naast een appelwoord zijn deze avonden gericht 
op jongeren met muzikale bijdragen, ontmoeting en een 
forum.

Vanuit een gemeente ontvingen we een bemoedigend 
bericht. 
Binnen onze gemeente mag er pastoraat onder de jeugd 
zijn. Te denken valt aan catechese, clubs en verenigingen. 
Het is de bede van de kerkenraad dat al het Bijbels onderwijs 
gezegend zal worden aan de jeugd van de gemeente. Toch 
wil de kerkenraad daarnaast ook oog hebben voor die jon-
geren in de gemeente die in een persoonlijke crisis verkeren 
en worstelen met geloofsvragen en daardoor het christelijk 
geloof/ de opvoeding dreigen te verlaten. Om deze jongeren 
te bereiken wil de kerkenraad zich laten bijstaan door een 
commissie. 
‘Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kin-
deren, die geboren zouden worden; en zouden opstaan 
en vertellen ze hun kinderen. En dat zij hun hoop op God 
stellen zouden, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn 
geboden bewaren.’

Wichert van Dijk | secretaris

Van het  
  bestuur
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Huisgodsdienstoefening

dan wanneer men ontbijt ‘aan de lopende band’, en deze 
en gene hooguit voor zichzelf een kort stukje leest,  een 
gebed prevelt, en haastig zijns weegs gaat.  
Met het middageten zijn de mannen vaak niet thuis. 
Dan wordt met de aanwezige gezinsleden door moeder 
gebeden en Gods Woord gelezen. 

Meestal is de avondmaaltijd het moment waarop de 
meeste gezinsleden aanwezig zijn. Ook dit staat  gewel-
dig onder druk. De onrust van deze tijd is niet anders 
dan  een list van satan, die de gezinnen uiteen rukt. We 
hebben de strijd daartegen vastberaden aan te binden. 
Als we steeds aan andere zaken, boven een gezamenlijk 
moment van huisgodsdienst, de voorrang geven, blijft 
er al snel weinig van over. Laat ook dit een zaak zijn die 
offers mag kosten. Laat er desnoods eerder gegeten 
worden, zodat de huisgodsdienst in ieder geval door kan 
gaan.

Als praktische aanwijzing geldt: zorg dat de Bijbels en 
psalmboekjes klaar liggen. De stekker gaat uit de tele-
foon. De mobieltjes zijn uit. De kinderen lezen mee uit 
Gods Woord en krijgen leesbeurten. Verduidelijk moei-
lijke woorden. Vraag: ‘Waar gaat het over?’ ‘Wat betekent 
het voor ons?’ Zo heeft u  vragenderwijs een gesprek. Dat 
is ook Bijbels: ‘Als uw zoon u zal vragen….’  (Deut. 6:20 en 
21).
Als we lezen over een bepaalde zonde, waarschuw dan 
tegen die zonde. Als er oordeel wordt gedreigd, betrek 
dat op vandaag, en op het gezin, en op de harten. Als we 
lezen over genade mogen we er op wijzen: ‘Die genade is 
ook vandaag bij de Heere te krijgen.’

Willem Teellinck schreef zelfs: ‘Een huisvader die de 
godsdienstige vorming van zijn kinderen verwaarloost, 
al is hij een trouw kerkganger en gaat ten avondmaal, is 
een onvruchtbare vijgenboom en is in gevaar te worden 
omgehakt.’ 
Anderzijds mogen we grote verwachting hebben, 
waar de huisgodsdienst wel in praktijk wordt gebracht. 
Wilhelmus à Brakel schreef: ‘Men moet van zijn huis een 
kleine kerk maken. Dan zal de Heere dat huis zegenen. 
De kinderen zullen de Heere leren vrezen, en alzo tot 
zaligheid komen.’

Praktijk van de huisgodsdienst. 
We kunnen elkaar geen dwingende regels opleggen, als 
het gaat over de praktijk van de huisgodsdienstoefening. 
Ieder gezin is ook weer anders. Maar enkele algemene 
aanwijzingen zijn wel te geven. 
Als het goed is, wordt ‘s morgens gezamenlijk de dag 
begonnen voor Gods aangezicht. Daar moet soms 
een klein offer voor gebracht worden, als gezinsleden 
daarvoor eerder moeten opstaan. Als er gezinsleden zijn 
die ’s morgens erg vroeg de deur uit moeten, laat dan de 
dag gezamenlijk begonnen worden, op het moment dat 
het voor de meesten haalbaar is. Maar een gezamenlijk 
begin waarin Gods Naam (misschien knielend) wordt 
aangeroepen en Zijn Woord wordt geopend, is veel rijker 

Onze jongeren staan bloot aan ontzettend 

veel gevaren. Veel ouders beamen dat. Wie 

niet blind is, moet dat ook wel zien. Maar 

wat is ons antwoord daarop? Dé plaats waar 

tegenwicht geboden kan en moet worden, 

is het gezin. Goed jeugdwerk en goede 

catechisatie kunnen de plaats niet innemen 

van de godsdienstige vorming thuis. De 

aansporingen om hier ernst mee te maken 

vinden we heel de Bijbel door. Ook onze 

vaderen, de Nadere Reformatoren en de 

Puriteinen hebben hier sterke nadruk 

op gelegd en met diepe ernst tegen 

nalatigheid in deze gewaarschuwd. 
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Ter illustratie enkele lijnen voor een gesprek over ‘het 
dochtertje van Jaïrus’:
•	 We mogen in ziekte vragen om genezing;
•	 Ook kinderen kunnen sterven;
•	 Het meisje was ontslapen. Als we de Heere mogen 

vrezen, dan is de dood een ontslapen;
•	 De Heere maakte haar levend. Hij maakt nog dode 

harten levend. Jij moet ook levend gemaakt worden;
•	 Straks worden alle doden levend. Hoe zal het dan met 

jou zijn?

Als de kinderen ouder zijn, kunt u ze iets laten voorlezen 
uit een  verklaring van J.C. Ryle, Matthew Henry  of de 
Kanttekeningen. 
Het is van groot belang met deze dingen te beginnen als 
de kinderen nog jong zijn. Als dat niet gebeurd is, dan 
moeten we daar eerlijk schuld over belijden, maar ons 
niet van het voornemen af laten brengen: in dit huis wil-
len we vanaf nu de Heere dienen. 

Gebed 
Het gebed bij de huisgodsdienst is meer dan een hekje 
na de maaltijd. Als het moeilijk is om hardop voor te 
gaan, laat er dan het gebed zijn om vrijmoedigheid en 
bekwaamheid, maar het mag niet nagelaten worden. Ds. 
Koelman schrijft: ‘Laat de kinderen horen dat u met grote 
vurigheid en aanhoudendheid bidt om hun bekering.’
Het is goed dat wat gelezen is, ook terugkomt in het 
gebed. Verder zal het gebed bevatten: belijdenis van 
zonden; lichamelijke en geestelijke noden en zorgen van 
het gezin en gezinsleden afzonderlijk; dankzegging voor 
wat de Heere gaf. Ds. Koelman schrijft: ‘Vraag het eens 
na, waar in de gebeden om gevraagd is. ‘Heb jij gehoord 
waar we om gebeden hebben? Zul je er zelf ook om
bidden?’ 

Zingen 
Het is samenbindend als er in het gezin gezongen wordt. 
Veel geharrewar over verkeerde muziek kan voorkomen 
worden, door er goede muziek voor in de plaats stellen, 
en kinderen het zingen te laten begeleiden met instru-
menten. Het vergroot de betrokkenheid om de kinderen 
zelf iets op te laten geven. 

Het kost vaak strijd om deze eenvoudige dingen gestalte 
te geven. Begin opnieuw, als het ingezonken is. Smeek 
de Heere of Hij uw zwakke pogingen wil zegenen. Ie-
mand schreef:  ‘Een kerk is in een toestand van herleving 
wanneer haar  gezinnen zo bezig zijn. Maar ook in de 

koudste tijden behoren degenen die de Heere vrezen, er 
een gewetenszaak van te maken om deze zaak op hun 
hart voor God te dragen temidden van hun gezin.’ 

Ds. Edwart Paison schreef:
‘Ik preekte onlangs uit Zacharia (14:20): ‘Te dien dage 
zal op de bellen der paarden staan: DE HEILIGHEID DES 
HEEREN.’ Ik heb getracht die profetie in ons huis vervuld 
te krijgen. En hoewel we er maar heel weinig in slagen, 
heeft de poging alleen al ons een ongekend geluk gege-
ven.’ 

Geve de Heere ook ons dat geluk.
Ds. N. den Ouden

(Een uitgebreide versie van dit artikel, toegespitst op ambts-
dragers, is te vinden op de website www.hhjo.nl bij ambts-
dragers.)

Ouders




