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Deze uitgave is gedrukt op papier dat het keurmerk van 
de Forest Stewardship Council (FSC) mag dragen. Bij dit 
papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging 
heeft geleid. Een flink deel van de grondstof is afkomstig 
uit bossen en plantages die worden beheerd volgens de 
regels van FSC. Van het andere deel van de grondstof is 
vastgesteld dat hiervoor geen houtkap in de laatste resten 
waardevol bos heeft plaatsgevonden. Voor deze uitgave is 
het FSC-gecertificeerde Go silk gebruikt. Dit papier wordt 
geproduceerd door Condat uit Frankrijk.
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Er lijkt sprake te zijn van een opklimming in deze tekst. 
Van allen-en-een-ieder gaat het via de broeders-en-zus-
ters naar het vrezen van God, om te eindigen met het 
eren van de koning. Dat tenslotte klinkt vreemd. Geen 
aardse koning kan toch boven God worden geëerd? 
Nee, dat is ook niet de bedoeling. God te vrezen bete-
kent onder meer aan de koning alle verschuldigde eer te 
bewijzen. Petrus, de schrijver van deze brief, roept ieder 
op onderdanig te zijn aan alle menselijke ordening, om 
des Heeren wil (vers 13).

Eer een iegelijk
In dit vers begint hij er mee dat u aan allen eer dient 
te bewijzen. Daarmee bedoelt hij niet de mens op een 
voetstuk te willen zetten. Maar wel dat een ieder geëerd 
dient te worden overeenkomstig het beroep dat hij of zij 
uitoefent, dan wel het ambt dat iemand bekleedt. Het is 
een Goddelijke opdracht om degenen die over u gesteld 
zijn te eren. Zo wordt het ook verwoord in het eerste 
couplet van ons volkslied: ‘... den koning van Hispanje / 
heb ik altijd geëerd’. Zo hebben we ieder te eren volgens 
ambt en positie. Een christen is trouw aan het over hem 
gestelde gezag, ook als het gezag wordt bekleed door 
iemand die God niet vreest. Mits deze onderdanigheid 
niet in conflict komt met het gehoorzamen van Gods 
geboden.

Heb de broederschap lief
Liefde tot de broeders in hetzelfde geloof is een God-
delijke plicht. Deze liefde is helaas niet vanzelfsprekend. 
Juist onder broeders van hetzelfde huis is - en dat zou je 
niet zeggen - afgunst, haat en nijd aan te treffen. Al on-

der Jezus’ discipelen werd de zucht gevonden naar heer-
schappij en de meeste willen zijn. Met name de apostel 
Johannes beklemtoont de onderlinge liefde: ‘Geliefden, 
laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; 
en een iegelijk die liefheeft, is uit God geboren en kent 
God’ (1 Joh. 4:7). En waarom? Omdat Christus Zijn volk 
heeft liefgehad met een liefde die Hem Zijn bloed uit-
perste. Van nature zijn wij hatende en hatelijk. Christus 
legde Zijn leven af voor dat soort lieden. En waar Zijn 
Heilige Geest je zalig maakt, door het bloed van Christus 
aan het hart toe te passen, ontstaat liefde in de plaats 
van haat, broederlijke liefde in de plaats van vijand-
schap.

Vrees God
Het tweede gedeelte van de tekst is door Petrus zeer 
waarschijnlijk ontleend aan Spreuken 24:21a: ‘Mijn zoon, 
vrees den HEERE en den koning’. Van het allerhoogste 
belang is het God te vrezen. Met een kinderlijke vrees. 
Niet met een slaafse vrees. Vanuit de slaafse vr ees ben 
je bang voor de straf en uit op beloning. Maar vanuit de 
kinderlijke vrees is er liefde, ontzag en aanbidding. Er 
is afstand. God is heilig, majesteitelijk, hoog verheven, 
een eeuwige Gloed. God toornt over de zonde. Alleen 
in Christus ben je veilig. Alleen door de Zoon van God 
kun je naderen tot de Vader. Daar is nabijheid. Er is ont-
zetting en verbrokenheid, maar ook liefde, aanhankelijk-
heid en eerbied. Gods kind wil de Heere niet bedroeven. 
Daarom vreest hij God. Hij vertrouwt Hem, leeft uit Hem 
en legt zijn hand in de Zijne. Zoals een kind doet.

Eer de koning
Petrus spreekt niet van de keizer te Rome. Wel van de 
koning. Onmiskenbaar bedoelt hij er het wettige ge-
zag mee. Aan koning of keizer wordt geen goddelijke 
eer gegund, wel menselijke eer. Ook wij eren koning 
Willem-Alexander, koning der Nederlanden enz. bij de 
gratie Gods. Zoals wij voorheen zijn moeder, koningin 
Beatrix, hebben geëerd. En wij bidden of hij werkelijk 
bij de gratie Gods zijn ambt mag uitoefenen. Of hij zich 
gebonden mag weten aan Gods wet en ordinantie. Ten 
diepste eren wij maar één Koning. En dat is onze Heere 
Jezus Christus. Die getriomfeerd heeft over de zonde, de 
hel, de duivel en de dood. Eert u Hem ook?

Rijssen, ds. H. Lassche

’Eert een iegelijk; hebt de broederschap lief; 
vreest God; eert den koning.’ 

1 Petrus 2:17

Verschuldigde 
eer

Meditatie
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Generale diaconale commissie

door zich te richten op zaken die afgerond moeten wor-
den. 

Wanneer iemand in het palliatieve zorgtraject komt kan 
dit op veel plaatsen verleend worden. Men hoeft niet altijd 
opgenomen te worden in een zieken-, verpleeg- of ver-
zorgingshuis. Over het algemeen is palliatieve zorg gene-
ralistisch van aard. Dat wil zeggen dat iedere zorgverlener 
dit kan doen. Door het gehele land zijn er palliatieteams 
die door de reguliere zorgverleners geraadpleegd kunnen 
worden als zij zich onvoldoende bekwaam voelen. Zo is 
het veelal mogelijk dat men gewoon thuis kan blijven in 
de laatste levensfase. Dit wordt ook door de zorgverleners 
nagestreefd. Want thuis is toch het beste plekje!   

Hospices zijn speciale organisaties voor de palliatieve 
zorg. Dit zijn meestal kleinschalige instellingen die zich 
uitsluitend richten op palliatieve zorg. Zo is er in Dirksland 
hospice Calando.
De patiënten worden in Calando bewoners genoemd. 
Calando is gevestigd in twee geschakelde seniorwonin-
gen, die in een gewone woonwijk staan en plaats bieden 
aan vijf bewoners. Iedere bewoner heeft een eigen kamer 
die ruim genoeg is om een bed bij te plaatsen voor een 
familielid/ echtgeno(o)t(e). De kamer is gemeubileerd 
en er wordt gevraagd of de bewoner of zijn familie het 
gezellig maakt met eigen vertrouwde dingen. De bewo-
ners beschikken over diverse  voorzieningen. De bewo-
ners kunnen de kerkdiensten uit de plaatselijke kerken 
via de kerktelefoon beluisteren. De maaltijden worden 
verzorgd, maar bewoners hebben over het algemeen een 
wens dieet. In de keuken kan de familie klaarmaken wat 
de bewoner graag wil hebben en daar wordt veel gebruik 
van gemaakt. Zo worden er regelmatig pannenkoeken 
gebakken, eitjes gekookt of nog een lekker soepje of 
hapje gemaakt wat de bewoner altijd zo graag lustte. We 
zeggen altijd: ‘Alles wat nodig is kan, maar alles wat kan is 
niet nodig.’

In de palliatieve zorg wordt het leven bevestigd en de 
dood bezien als een normaal proces. Levensverlengende 
en levensbekortende handelingen horen niet bij pallia-
tieve zorg. Het doel is het verlichten van pijn en andere 
hinderlijke symptomen, de integratie van psychologische 
en spirituele aspecten in de zorg en het bieden van on-
dersteuning aan naasten in het omgaan met de ziekte en 
daaraan gerelateerde problemen evenals rouwbegelei-
ding. Kortom een begeleiding en ondersteuning voor de 
patiënten om een kwalitatief goed leven te leiden gedu-
rende de tijd die hen nog rest.

De palliatieve zorg richt zich op mensen die ongeneeslijk 
ziek zijn. Nadat de diagnose gesteld is breekt er een perio-
de aan van onzekerheid. Het levensperspectief verandert, 
men is gericht op eindigheid in plaats van toekomst. De 
patiënt en zijn/haar geliefden moeten zich heroriënteren 

Palliatieve zorg

Als genezen niet 
meer mogelijk is

Wanneer de arts tegen een zieke zegt dat er voor zijn ziekte geen behandeling meer 
is, dan betekent dit niet dat de patiënt aan zijn lot wordt overgelaten, maar begint 
de zogenoemde palliatieve zorg. 
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De palliatieve zorg in Calando wordt geboden door een 
deskundig team. Er is 24 uur per dag een verpleegkun-
dige aanwezig, die speciaal voor de palliatieve zorg opge-
leid is. Een arts komt elke dag langs. Er is een maatschap-
pelijk werker en een geestelijk verzorger beschikbaar. 
Daarnaast, onmisbaar in de palliatieve zorg, zijn er vele 
vrijwilligers, die zich belangeloos beschikbaar stellen om 
met hun aanwezigheid de bewoner en zijn familie van 
dienst te zijn. 

Kortom, er is veel aandacht voor de zieke die palliatieve 
zorg nodig heeft. Toch kan geen mens de zieke geven wat 
hij het liefst zou willen, namelijk genezing. Het is dan een 
grote troost te weten dat er Iemand is, Die al het lijden en 
de nood kent. Want alleen uit genade is er een algehele 
genezing mogelijk. 

Janneke Koningswoud-ten Hove 
Verpleegkundige en algemeen directeur 

van Calando in Dirksland

Plaatselijk contact
De diaconie van de HHG te Putten en omstreken 
ondersteunt tweetal hospices waaronder het 
Willem Holtrop Hospice in Ermelo. Om een beter 
beeld te krijgen wat een hospice is en waar nu 
de expertise ligt van een hospice heeft de dia-
conie eind 2012 een bezoek gebracht aan ge-
noemd hospice. Dit bezoek heeft een hele ver-
helderende bijdrage geleverd aan het beeld van 
de diaconie omtrent hospices. Wat opviel tijdens 
het bezoek was de rust in het hospice. Het was er 
ordelijk en netjes. Het geheel van verzorging en 
verpleging ligt op een hoog niveau. Dat is ook 
gewenst, want zoals de directrice het treffend 
aangaf: ‘Deze laatste zorg aan een mens kun je 
maar één keer verlenen’. 

Tijdens het bezoek zijn diverse belangrijke vra-
gen en thema’s besproken. Bijvoorbeeld, hoe 
komt het dat er de laatste tien jaar zoveel hospi-
ces bij gekomen zijn? Maar ook het thema visie, 
vanuit welke visie wordt er zorg verleend? En 
daaraan gekoppeld, wat is het standpunt van het 
hospice omtrent euthanasie? Hoeveel mensen 
maken er eigenlijk gebruik van een hospice en 
hoe wordt er omgegaan met specifieke wensen 
van deze mensen? Van waaruit komen de beno-
digde financiën? Enz. enz.

Duidelijk is komen te staan dat in betreffende 
hospice de mens die in de avond van het leven 
staat, jong of oud, een goede en toegespitste 
verzorging en verpleging kan verwachten. Dit 
geeft een stuk rust voor de betreffende persoon, 
maar ook voor de familie en omstanders. 

Diaken W. van Rhee

generale diaconale commissie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. J. Joppe | Woudenberg | Tel. (033) 2000190
Secretaris W. van Rhee, Putten
  diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl
Leden H. Smits, Barneveld
  G. van Kooten, Veenendaal
  G.J. Meerkerk, Nieuw Lekkerland
  A. Voogd, Ouddorp
  G. Vos, Nederhemert
  A.P. van Wageningen, Ede
  H. Compagner, Zwolle
Financieel adviseur E. Boeve, Garderen
Bankrekeningnummer NL87 RABO 0342 0703 47
  t.n.v. generale diaconale commissie In
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Stort uw Gift
voor Messiasbelijdende Joden 
van Nahariya tot Arad 

• Om diaconale steun te geven 

• Om gemeenten te ondersteunen

• Om lectuur te verspreiden

Stort uw gift op rekening 37 78 53 496 (Rabobank) 

of 833 07 97 (ING bank) t.n.v. Stichting Steun 

Messiasbelijdende Joden te Nijkerk

Steun de Messiasbelijdende 
Joden door uw gebeden en gaven!

 www.messiasbelijdendejoden.nl
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laat het Evangelie overal horen

T (0342) 47 84 32     IBAN NL75 INGB 00 0077 2342 

www.transworldradio.nl/getuigenissen
of nodig ons uit voor een presentatie

“Laat me u vertellen hoe 
Gods Woord mij bereikte”

de dag des HEEREN?
Hoe lief is u

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

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

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

met sport en spel door miljoenen in ons land wordt doorgebracht. Heeft u dat 

nog iets te zeggen? Of zijn wij het zo gewoon gaan vinden dat we onze schouders 

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

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

het Zelf ingesteld heeft in Zijn Woord.

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

Fred. v.d. Paltshof 15   •   3911 LA Rhenen   •   T  (0317) 61 43 98   •   F  (0317) 61 60 44   •   E  info@verenigingzondagsrust.nl   •   ING 878.628
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rdering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging

U kunt bij ons 
deurstickers bestellen tegen lectuurverspreiding 

op zondag. 
Ook sturen wij u graag ons jaarverslag toe.
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Commissie opleiding en vorming

Prof. dr. W.J. Op ’t Hof doceert een viertal vakken op het Seminarie van de Hersteld 
Hervormde Kerk.  Graaft u mee in de geschiedenis?

Oefening 
baart kunst

verlengd is, zal ik het genoemde vak nog even blijven do-
ceren. 
De algemene malaise op het gebied van de kennis van 
het verleden treft ook onze kerk en onze studenten. Vroe-
ger stond de gereformeerde gezindte bekend om een 
grote kennis van de vaderlandse geschiedenis en van de 
kerkgeschiedenis in het algemeen. Nu is die zo goed als 
verdwenen. Het gevolg is dat bijna alles wat je als docent 
ten gehore brengt, nieuw is. Je weet dan wel waar je het 
voor doet.
Het verschil tussen een academische student en een HBO-

Universitair 
historisch onderwijs

Toen wij met de opleiding begonnen zijn mij vier vakken 
toebedeeld: kerkrecht, geschiedenis van de Vaderlandse 
Kerk tot 1795 en geschiedenis van de Vaderlandse Kerk 
na 1795 alsmede geschiedenis van het gereformeerd Pi-
etisme. Dit academisch jaar is het de laatste keer dat ik 
de eerste drie vakken doceer. Eigenlijk had ik gezien mijn 
leeftijd al een jaar eerder daarmee moeten stoppen, maar 
op verzoek geef ik die nu de eerste helft van dit jaar voor 
het laatst. Het vak geschiedenis van het gereformeerd Pië-
tisme is aan mijn hoogleraarschap verbonden. Aangezien 
dat hoogleraarschap vorig jaar september met twee jaar 
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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 NL81 RABO 0141 4580 62 t.n.v. opleiding 
  Hersteld Hervormde Kerk

  www.hersteldhervormdseminarie.nl In
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student is mijns inziens dat de eerste de vaardigheden bij-
gebracht wordt om zelf onderzoek in de bronnen te doen. 
De bronnen zijn tweeërlei: gedrukt en handgeschreven. 
Om de gedrukte bronnen te kunnen raadplegen, is ken-
nis van de zogenaamde oude druk nodig. Dat is de druk 
zoals die in oude statenbijbels voorkomt en waarvan een 
voorbeeld uit een zogenaamde oude schrijver bijgaand is 
afgedrukt. In de praktijk hebben de studenten het lezen 
hiervan in één college onder de knie. Probeert u als lezer 
het ook maar eens te lezen. U zult merken dat het enige 
oefening vereist, maar dat het niet echt moeilijk is.
Een van de opdrachten die de studenten krijgen, is het 
uittrekken en analyseren van een stichtelijke publicatie 
uit de zeventiende eeuw. Ik vraag daarbij ook iets te zeg-
gen over de actualiteit van het gelezene. Veel studenten 
geven dan aan dat zij nooit geweten hebben dat de oude 
schrijvers zo aansprekend zijn en dat hun pastorale advie-
zen onverminderd actueel zijn.

Het aanleren van het lezen van manuscripten neemt meer 
tijd in beslag. Concreet betreffen die lidmatenlijsten, acta 
van kerkenraden en classes, attestaties en brieven. Wel-
licht is dit het moeilijkste onderdeel van de hele studie. 
Hier komt bij dat elk handschrift weer anders is en dat 
uniformiteit en consequentie in het schrijven in de zeven-
tiende eeuw totaal ontbraken. Vandaar dat we veel uren 
oefenen. De ene student ligt het beter dan de andere stu-
dent, maar ook in dezen geldt dat oefening kunst baart. 
Om de lezer een indruk te geven, laat ik bijgaand een 
fragment uit de acta van een kerkenraad afdrukken dat 
betrekking heeft op een verkiezing van kerkenraadsle-
den. Dit fragment vormde de stof van het desbetreffende 
tentamen korte tijd geleden, waarbij de studenten het ge-
schrevene precies in modern schrift moesten omzetten. 
De groepsfoto die bijgaand te zien is, toont de studenten 
die hun best doen het karwei te klaren. Ik daag de lezers 
uit te proberen ook dit fragment te ontcijferen.
Veel universitair historisch onderwijs blijft steken in het 
lezen en verwerken van boeken en artikelen over vroeger. 
De student blijft dan in feite op een enorme afstand van 
het verleden. Door zelf de bronnen in te duiken, beleef je 
de gebeurtenissen van het verleden van dichtbij en lijkt 

het wel of je er zelf bij betrokken bent. Dat laat het ver-
leden leven. Ik zal dankbaar zijn als het onderwijs ertoe 
mag dienen dat de toekomstige herders en leraars in de 
HHK niet alleen weten hoe hun geestelijke voorgangers 
hun ambt hebben uitgeoefend, maar dat ze aan hen ook 
een voorbeeld zullen nemen.

Prof. dr. W.J. Op ‘t Hof
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Commissie evangelisatie

Hart-
verwarmend!

Met de Bijbelkiosk 
naar de Sleepbootdagen

De eerste zaterdag in september is al jaren de traditionele sleepbootdag in Nijkerk. 
De havenkom ligt vol met sleepboten en rond de haven is een gezellige markt opge-
bouwd.  Het was op deze dag dat we namens de Hersteld Hervormde gemeente van 
Nijkerk voor het eerst een plekje konden innemen op de havenmarkt. Met de Bijbel-
kiosk van de landelijke evangelisatiecommissie vormden we een herkenbare stand.

Na een aanvankelijk rustige en frisse morgen warmde ‘s 
middags de zon alles lekker op en kwamen duizenden 
mensen op de been. Ook vele gemeenteleden wisten 
ons daar te vinden. 
De 500 themafolders die we speciaal voor deze gelegen-

heid hadden laten maken, waren ruim voor het einde 
van de markt op. Ook meerdere Bijbels en enkele andere 
boekjes konden we kwijt. Vele gesprekken met anderen 
werden gevoerd. Met christenen van andere kerken, 
maar ook met onkerkelijken, atheïsten, evolutionisten, 
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enzovoort. De meest uiteenlopende gesprekken, zoals 
met een praktiserend homofiel, die ervan overtuigd was 
dat hij verloren zou gaan. We mochten hem vertellen dat 
geen zonde te groot is voor genade. Of met een evoluti-
onist, die de Bijbel ongeloofwaardig vond vanuit de we-
tenschap. Je kunt dan in de verleiding komen om te gaan 
argumenteren, discussiëren. Ten dele kan dat, maar met 
de bedoeling om via die argumenten bij de kern van het 
Evangelie uit te komen. Als het ware om de akker te ploe-
gen voor het strooien van het zaad van het Evangelie.
Opmerkelijk was dat we vrijwel geen negatieve contacten 
hadden. Het is goed mogelijk dat dit werd veroorzaakt 
door de duidelijke herkenbaarheid van onze doelstelling. 
Mensen die daar kennelijk negatief tegenover staan, zie je 

Het was een bijzondere dag, 
met bijzondere ontmoetingen, 
die maanden later nog op het 
netvlies staan. 

met een boog voorbijgaan... En hoe graag je het ook zou 
willen, je kunt niet iedereen aanspreken. Daarom is het 
goed, dat de teksten op de kiosk zo aansprekend zijn. Zo 
komt toch de roepstem tot iedereen. We zijn ook de sche-
pen langsgegaan met Bijbels. Ook daar kwamen we in 
gesprek en konden we Bijbels kwijt. Het was een bijzon-
dere dag, met bijzondere ontmoetingen, die maanden 
later nog op het netvlies staan. Wat heerlijk en hartver-
warmend als mensen blij zijn met een Bijbel! 
Zo mag het bouwen aan Gods Koninkrijk ook op deze 
manier doorgaan. De Bijbelkiosk is daarvoor een heel 
geschikt middel. Van harte aanbevolen!  

Plaatselijke evangelisatiecommissie, Arjan van Laar

Op D.V. zaterdagochtend 15 juni 2013 organiseert 
de commissie evangelisatie een landelijke evange-
lisatiedag. Graag nodigen we leden van evange-
lisatiecommissies en kerkenraden en alle overige 
belangstellenden uit voor deze bijeenkomst, die in 
het teken zal staan van ontmoeting, opscherping, 
afstemming van activiteiten en uitwisseling van 
ideeën. 

Datum:  15 juni 2013
Tijd:  10.00 - 12.30
Plaats:  Ichthuskerk, Albert Cuyplaan 2c  
  3764 TR Soest.

Vanaf 9.30 is er inloop met koffie. Na afloop is er 
gelegenheid een zelf meegebrachte lunch te nut-
tigen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

In verband met de organisatie graag aanmelden via 
evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl 

Ook de komende zomer worden er weer op veel 
plaatsen in ons land markten en dergelijke gehou-
den. Plaatsen waar vaak veel mensen komen. Plaat-
sen waar dus ook veel mensen met het Evangelie in 
aanraking gebracht kunnen worden. De commissie 
evangelisatie stelt de Bijbelkiosk gratis ter beschik-
king aan Hersteld Hervormde gemeenten. 

De Bijbelkiosk is voorzien van een ruim assortiment 
aan evangelisatiematerialen, zodat u daar niet 
apart voor hoeft te zorgen. Verder is de Bijbelkiosk 
aan de buitenkant voorzien van duidelijke teksten 
die wijzen op datgene dat ieder mens nodig heeft. 

Wilt u de Bijbelkiosk gebruiken, dan kunt u hier-
voor contact opnemen met het kerkelijk bureau tel. 
0318-505541.   

Evangelisatiedag 
2013Bijbelkiosk
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GEEF
voor Christelijk
(vervolg)onderwijs in China

Onderwijs | Lectuur | Toerusting | Diaconaat

愛之神

Helpt u mee om te voorzien in de grote 

behoefte aan christelijk onderwijs? Dit 

kan mede dankzij uw hulp. Bel voor info 

en/of voorlichting: 06-200 13 173

WWW.HUDSONTAYLOR.NL

Stort uw gift op: 3473.76.029 t.n.v.

Hudson Taylor/SBHC te Rhenen.

(vervolg)onderwijs in China

a d v e r t e n t i e

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)

Timotheos Foundation in Malawi is een diaconaal project dat uitgaat van leden 
van de Reformed Presbyterian Church. De Stichting Werkcomité Malawi onder-
steunt een aantal van deze projecten in Malawi.

Stichting Werkcomité Malawi 
Postbus 1, 7951 AA  Staphorst 

www.timotheos.nl

Stichting Werkcomité Malawi 

Comité van aanbeveling: mevr. S.M. Aleman-van Herpen, Elspeet | ds. A.T. van Andel, Montfoort | prof. dr. A. Baars, Woudenberg | 
ds. G. Beens, Kootwijkerbroek | ds. J. van Belzen, Urk | dr. R. Bisschop, Veenendaal | ds. J.G. Blom, Loon op Zand | ds. J. den Boer, Urk | 
ds. A.J. Britstra, Doornspijk | drs. T. Dorresteijn, huisarts te Ederveen | dr. W. Fieret, Woudenberg | ds. E. Hakvoort, Norwich | 
prof. dr. W.J. op ‘t Hof, Urk | ds. A.C. Uitslag, Urk | ds. A. Vlietstra, Katwijk aan Zee | mr. L. Vogelaar, Elspeet

• Onderwijs
• Wezenzorg
• Zorg voor voeding en gezondheid
• Evangelisatie 

Timotheos investeert in:

Adopteer een student  € 20,-  p/maand

Adopteer een (wees)kind  € 12,50 p/maand

Meld u aan als donateur, schenk een gift 

op banknummer 1614.85.502 
t.n.v. Stichting Werkcomité ‘Malawi’

help de allerarmsten!!!
“EEN ROEP UIT MALAWI”
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Commissie evangelisatie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. W. Pieters
  Garderen  |  Tel. (0577) 461268
Secretaris J.D. Liefting
  Lunteren  |  Tel. (0318) 61 68 34
  evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl
Leden J. Bayense, Apeldoorn
  P. van Bezooijen, Nieuwland
  Ds. C. Gielen, Middelharnis 
  P.C. Kerkhoff, Nieuwaal 
  G. Redeker, Meeuwen
  T.D.A. Schouten, Tollebeek
  M. Snoek, Soest
Bankrekeningnummer NL59 RABO 0141 4580 70 t.n.v. evangelisatie 
  Hersteld Hervormde Kerk
Website www.evangelisatiehhk.nl In
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Oliebollenactie voor het Bijbelhuis

Ieder jaar houdt de Hersteld Hervormde gemeente 
van IJsselmuiden-Grafhorst een oliebollenactie en 
wordt de opbrengst hiervan geschonken aan een 
goed doel. Het afgelopen jaar was de opbrengst 
bestemd voor het Bijbelhuis in Den Helder.

Door een aantal vrijwilligers is een gasgestookte 
pan gemaakt. Met deze pan kunnen ongeveer 750 
oliebollen per uur gebakken worden. Het afge-
lopen jaar zijn 4250 oliebollen verkocht en 1500 
oliebollen geschonken aan de plaatselijke voed-
selbank. Daarnaast werd er ook patat en snacks 
verkocht. Het is mooi om gezamenlijk bezig te zijn 
voor een goed doel en elkaar op een andere wijze 
te ontmoeten. De netto opbrengst van de actie is 
maar liefst € 2313,- . 

In het afgelopen jaar werden er door diverse 
gemeenten en verenigingen acties gedaan om 
geld bijeen te brengen voor het Bijbelhuis in 
den Helder en om de werkzaamheden van de 
evangelist aldaar financieel mogelijk te maken. 
Bijvoorbeeld door een oliebollenactie (hierbo-
ven). Onze hartelijke dank daarvoor. 
We hopen dat ook dit jaar diverse gemeenten 
en verenigingen in actie zullen komen voor 
het Bijbelhuis. Opdat dit werk door mag gaan. 
Natuurlijk zijn we ook altijd bereid een infor-
matieavond of voorlichtingsavond te verzor-
gen. Er zijn diverse mogelijkheden. Informeer 
hiervoor bij de secretaris; 
dhr. J.D. Liefting  Tel: (0318) 616834
of evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl
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HERSTELD HERVORMDE MANNENBOND

‘Het Woord van God 
is zijn enig houvast 
in deze wereld’

Hierbij een terugblik van de bestuurvergadering van de Hersteld Hervormde 
mannenbond, welke plaatsvond op 8 maart 2013 in Veenendaal. 

Bestuursvergadering
Op vrijdag 8 maart 2013 opent te Veenendaal om 13.00 
uur ds. J.C. den Toom de bestuursvergadering van de Her-
steld Hervormde Mannenbond met gebed en het lezen 
van Psalm 119 vers 49-56. Naar aanleiding van dit gedeelte 
mediteert de voorzitter, dat de bestrijding en de aanvech-
ting ook deze psalmist niet onberoerd laten. Ze brengen 
hem meer en meer tot het allesbeheersende thema van 
deze psalm: de wet Gods. Hierbij moeten we niet alleen 
denken aan de Tien Geboden. Het ligt voor de hand dat 
de dichter denkt aan de Thora, die uit de vijf boeken van 
Mozes bestaat. Dat Woord van God is zijn enig houvast in 
deze wereld. Uit dit vers blijkt, dat het leven voor deze man 
vreemdelingschap is. Hij is hier niet thuis. Daarbij moeten 

we niet denken, dat hij in het buitenland verkeert. Nee, hij 
ziet dit aards bestaan als een verblijf in vreemdelingschap. 
In vers 19 heeft hij beleden: ‘Ik ben een vreemdeling op de 
aarde.’ Met deze visie op het leven staat de dichter op één 
lijn met Jakob, die tegenover Farao beleed: ‘De dagen der 
jaren mijner vreemdelingschappen zijn honderd en dertig 
jaren; weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens 
geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des 
levens mijner vaderen, in de dagen hunner vreemdeling-
schappen.’ 

In de vergadering is een gast aanwezig om de bond een 
‘eigen’ Bijbel te overhandigen. De gever spreekt de wens uit 
dat op alle vergaderingen en landelijke toogdagen, Gods 
Woord centraal mag staan. Ds. Den Toom bedankt de gever 
namens het bestuur en de Mannenbond in zijn geheel har-
telijk. Hij spreekt het verlangen uit dat in lengte van dagen 
het Woord van God onze enige houvast is zowel in vereni-
gingsverband, onze gezinnen als persoonlijk. Wat een ern-
stige vermaning klinkt er in de stem van de levende God, 
Die zegt: ‘De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, 
maar die de wil Gods doet, die blijft tot in der eeuwigheid.’ 

Na het bespreken van huishoudelijke zaken vraagt de voor-
zitter aandacht voor de onderlinge bijeenkomsten. Naast 
het houden van de landelijke toogdag, zijn er enkele regi-
onale samenwerkingsverbanden, waar mannenbroeders 
elkaar ontmoeten en nadenken over het Woord van God. 
Het bestuur spreekt de intentie uit om dit te bevorderen. 
Bestuursleden die een classis vertegenwoordigen nemen 
dit ter hand. Met nadruk merkt de voorzitter op dat het niet 
gaat om de Mannenbond, maar om het onderzoeken van 
Gods Woord en het bevorderen van de kerkelijke eenheid. 
‘Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het, dat broeders ook teza-
men wonen!’
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Om te overdenken
Het onderwerp van de Toogdag 2013 is: ‘Verantwoord va-
derschap’. Thans willen we enkele punten aanstippen om 
persoonlijk, in uw gezin of op de mannenvereniging te 
overdenken, zonder de illusie te hebben volledig te zijn. 

Het gezin is hét verband waarin ouders met hun kinderen 
leven en wonen; ook wel dé hoeksteen van de samenleving 
genoemd. We weten maar al te goed dat door droevige 
omstandigheden dit verband ontwricht kan zijn. Daarnaast 
heeft niet elk gezin de kinderzegen ontvangen. Zijn de 
kinderen van de gemeente niet ook uw kinderen, en als 
God het werkt wie zal het keren? De kerkelijke gemeenten, 
waarin wij opgegroeid zijn en leven, is geen voorzetten van 
een traditie maar een van Godswege ingesteld verband; 
vergelijk o.a. Hebreeën 8:10. Maar, wanneer is de gemeente 
een verbondsgemeente, zoals Gods Woord bedoelt? ‘Want 
gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God ge-
zegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wande-
len; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn’ (2 
Kor. 6:16). Dit betekent dat het lichaam van een ieder per-
soonlijk en dat van de kerk als geheel, een tempel van de 
Heilige Geest dient te zijn, opdat God er in kan wonen. 

Het gaat om heiligmaking van zowel het persoonlijke, ge-
zinsleven als het kerkelijke. Begint heiligmaking niet in het 
persoonlijke? Gaat het bij de doorwerking van Gods Geest 
niet om tastbaarheden als: lankmoedigheid, zachtmoedig-
heid, ootmoed, etcetera? Verlangen we naar de weder-
komst van de Heere Jezus Christus in de wereld en in ons 
hart? 
Kennen we dit ondefinieerbare verlangen? Weten we per-
soonlijk dat het verzoenend lijden en sterven van Christus 
het rustpunt van ons hart is? 
Kennen we hetgeen ds. L. Vroegindeweij zo kernachtig uit-
drukte: ‘Missen-zoeken-vinden’? Daar gaat het immers om, 
als vrucht van het werk van Gods Heilige Geest.

Het verbond is de ruggengraat van het gereformeerd den-
ken. Maar het gaat hierbij wel om tweeërlei kinderen des 
verbonds; enerzijds kinderen, die door de stille werking van 
Gods Heilige Geest het verbond van harte aannemen; an-
derzijds kinderen, die inwendig het verbond niet inwilligen. 
Hierbij moeten we er op bedacht zijn, dat dit slechts op de 
‘uitwendige’ levenshouding kan worden betrokken. Over de 
innerlijke gesteldheid past ons geen oordeel, daar de wer-
king des Heiligen Geestes in het verborgene geschiedt.

Hoewel er verschillen zijn betreffende het verbond tussen 
het Oude en Nieuwe testament, gaat het vooral om de 
parallellen. De grenzen van het verbond hebben we niet 
bij de grenzen van eigen kerk te zoeken. Deze grenzen ziet 
God alleen. De grenzen die wij kunnen waarnemen worden 
door de prediking getrokken. Ten diepste valt het verbond 
naar zijn inhoud en omtrek alleen en bij voorkeur open in 
de prediking1.

Hersteld Hervormde Mannenbond (HHM)

Voorzitter J.C. den Toom, Oldebroek
 Tel. (0525) 71 20 72
Secretaris K. van den Herik, Opheusden
 Tel. (0488) 44 27 49
 mannenbond@hersteldhervormdekerk.nl
Algemeen adjunct E. Muis, Putten
Penningmeester D. van de Graaf, Streefkerk
Leden: A.J. Beekman, Rijssen
 N. de Bree, Kesteren
 E.J. Diepeveen, Rhenen
 A.J. Doorn, Nieuwe-Tonge
 J.D. van Vugt, Wijk en Aalburg
 
Bankrekeningnummer NL06RABO0119147181 t.n.v. Hersteld Hervormde
 Mannenbond In
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Nu zijn onze gezinnen als kleine gemeenten, waarin de 
man priester van het gezin is. De verhouding vader-kind 
is een Goddelijke ordinantie, terstond met de schepping 
gegeven. Op de vader ligt iets van de majesteit Gods, en 
het kind heeft achter de vader God te zien, aan Wie het eer 
heeft toe te brengen. Deze denklijn kunnen we doortrek-
ken naar de kerkelijke gemeente. Wat voor de vaders in de 
gezinnen geldt, is ook voor ambtsdragers van toepassing. 
Dit legt op beide een zeer grote verplichting. Zij worden 
opgeroepen om zich te betonen in alles een voorbeeld van 
goede werken (vergelijk Titus 2:7). 

Aan vaders en ambtsdrager worden door God hoge eisen 
gesteld. Van hen mag worden verwacht dat ze vooruit kij-
ken (Hebr. 11). Ook hebben ze visie, daarvoor moeten we 
weten waarvoor we op aarde zijn, wat het zwaartepunt in 
het leven is. Verwacht mag worden dat ze als Job bidden 
voor hun gezin, kinderen en de gemeente, ook als andere 
wegen worden gegaan. Zien onze kinderen dat we gasten 
en vreemdeling op aarde zijn? Is ons leven een dagelijkse 
preek? Zonder een woord te zeggen stralen we uit wat de 
diepste intenties van ons aardse bestaan zijn. De levensstijl 
van vaders en ambtsdragers zegt meer dan duizend woor-
den. Onze kinderen trekken van nature naar de wereld. Als 
we dat ook nog voorleven, is er vanuit de mens gesproken, 
van de toekomstige kerk niet veel goeds te verwachten. Is 
dit de reden dat de kerk in haar breedte zo verflauwt?

Moet dit alles onze gesprekken op de mannenvereniging 
niet kenmerken? Wat overblijft, is het hartelijk besef dat we 
Gods wil niet willen en kunnen doen. Maar de droefheid 
naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. 
De Heere geve u goede en vruchtbare overdenkingen op 
uw verenigingsavonden.

K. van den Herik | secretaris

1 Ontleend aan: De gereformeerde gezindte nu en in de toekomst; ds. G. Boer
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Hersteld Hervormde Vrouwenbond

hersteld hervormde vrouwenbond
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De vader des 
vaderlands

Elk jaarseizoen hebt Gij tot stand gebracht

Van de redactie
Voor alle data geldt: Deo Volente. 

In deze bijdrage onder andere een artikel over de vier 
vrouwen van Willem van Oranje, de ‘Vader des Vader-
lands’. Hij heeft de basis gelegd voor de onafhankelijk-
heid van de Nederlanden. Opnieuw is er een Willem van 
Oranje aan het bewind: onze koning Willem-Alexander. 
We wensen hem toe dat de Heere zijn regeringsperiode 
zal zegenen en dat ook voor hem zal gelden: ‘Mijn schild 
ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer’.’ Hij gedenke 
ook onze oud-vorstin, nu weer prinses Beatrix.

Inmiddels is het verenigingsseizoen bijna overal afgelo-
pen. We gaan, zo de Heere het geeft, het zomerseizoen 
in. Tot het einde van de dagen zullen immers, naar Zijn 
belofte, zomer en winter niet ophouden. 

We denken aan Psalm 74:16
De dag is d’ Uw’; ook vormdet Gij den nacht.
Gij schiept het licht, de zon met gloed en stralen;
Door U is d’ aard’ gesteld in juiste palen;
Elk jaarseizoen hebt Gij tot stand gebracht. 

A. Rijken-Ubak

Reliëf Charlotte de Bourbon 
en zes dochters, Abdij MiddelburgVier vrouwen
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DE VIER VROUWEN VAN DE ‘VADER DES VADERLANDS’ 
WILLEM VAN ORANJE (1533-1584) 

1e Huwelijk met Anna van Egmont (1533-1558)
De graaf van Buren, Maximiliaan van Egmont, regelt op 
zijn sterfbed het huwelijk tussen zijn dochter Anna en 
prins Willem van Oranje. Op 8 juli 1551 trouwen ze in de 
Sint-Lambertuskerk in het Betuwse vestingstadje Buren.

Het is het eerste in Nederland gesloten Oranjehuwelijk! 
Afwisselend woont het jonge paar in het ‘Hof van Nassau’ 
in Brussel, dat in die dagen het regeringscentrum van de 
Nederlanden is, en in het ‘Kasteel van Breda’. 

Schitterende feesten zijn aan de orde van de dag. Later, 
als Willem van Oranje zijn bezittingen en positie heeft 
opgegeven voor zijn strijd tegen het machtige Spanje, 
ja, dan denkt hij met schaamte terug aan deze tijd. Hij 
schrijft er zelf van: ‘Ik dacht in die tijd meer aan wapenen, 
jacht en adellijke genoegens dan aan mijn zieleheil!’ Uit 
het huwelijk worden drie kinderen geboren: de jong 
overleden Maria, Filips Willem en opnieuw een Maria. In 
zijn brieven schrijft Willem van Oranje altijd vol warmte 
over zijn vrouw, die hij ‘Tanneke’ noemt. Begin 1558 
wordt Anna ziek (waarschijnlijk longontsteking). Zij sterft 
op 24 maart, pas 25 jaar oud. Anna wordt bijgezet in de 
Grote of Lieve Vrouwe Kerk in Breda.

Anna van Egmont

Sint-Lambertuskerk, Buren Standbeeld bij de kerk 

Anna van Saksen Charlotte de Bourbon Louise de Coligny 
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Vrouwenbond

bens, de latere vader van de beroemde schilder Peter Paul 
Rubens. Op 22 augustus 1571 krijgt ze een dochtertje 
dat als Christine von Dietz door het leven zal gaan. Bijna 
een jaar later brengt men Anna en haar dochtertje naar 
het Nassause slot Beilstein. Ze richt verschillende smeek-
brieven aan haar man Willem van Oranje. Ze ondertekent 
met: ‘uw ongelukkige…’ en ‘uw liefste ten onrechte ge-
vangengezette…’ tot ‘uw bedroefde echtgenote…’. Voor 
Oranje heeft ze echter afgedaan; hij antwoordt niet! Anna 
van Saksen en Rubens verdienen naar de wetten van die 

2e Huwelijk met Anna van Saksen (1544-1577)
Na het vroege overlijden van Anna van Egmond trouwt 
Willem op 24 augustus 1561 in Leipzig met Anna van Sak-
sen, de dochter van de (overleden) protestantse keurvorst 
Maurits van Saksen. 

Anna is als enige erfgename van haar vader de rijkste 
erfprinses uit het Duitse keizerrijk – met een fabelachtige 
bruidsschat van 100.000 daalders. De deelstaat Saksen 
met zijn hoofdstad Wittenberg en de keurvorst(en) spelen 
een centrale rol in de Lutherse reformatie. Door dit huwe-
lijk probeert Willem van Oranje dan ook de protestantse 
Duitse vorsten, met name Saksen, Hessen en de Palts, aan 
zijn kant te krijgen. Anna’s familie heeft bezwaren tegen 
de dan nog rooms-katholieke Willem, maar geeft uitein-
delijk toch toestemming. Door zijn eerste huwelijk werd 
Willem, die al een aanzienlijk bezit had door de erfenis 
van René van Chalon, de rijkste man van de Lage Landen. 
Dit huwelijk maakt hem tot een van de rijkste mannen 
van Europa! Samen krijgen ze vijf kinderen, waarvan er 
twee jong overlijden. Na het overlijden van hun eerste 
zoontje krijgt Anna last van zware depressies. Ook krijgt 
ze zelfmoordneigingen. Ze probeert met overmatig drin-
ken haar verdriet te vergeten. Nog voor de komst van 
Alva, vlucht Willem van Oranje met zijn gezin uit Breda 
naar de Dillenburg. Zijn oudste zoon studeert in Leuven 
en wordt enige tijd daarna ontvoerd en naar Spanje ge-
bracht. Het is voor Willem van Oranje naar eigen zeggen 
het grootste offer geweest dat hij moest brengen voor de 
vrijheid van de Nederlanden. Na enige tijd blijkt Anna een 
verhouding te hebben met haar juridisch adviseur Jan Ru-

‘Hof van Nassau’ 

Anna van Saksen       Willem van Oranje Residentieslot keurvorsten, Dresden

‘Kasteel van Breda’

tijd de doodstraf. Dat gebeurt niet, want Oranje hoopt 
nog steeds op politieke steun van Anna’s machtige fami-
lieleden en wil daarom de breuk geheim houden. Na eni-
ge tijd worden de berichten over Anna’s toestand steeds 
zorgelijker. Ze brengen haar naar haar vroegere woning: 
het paleis van de keurvorst in Dresden en sluiten haar op 
in een vertrek met dichtgemetselde ramen. Geestelijk en 
lichamelijk takelt ze steeds verder af. De laatste jaren van 
haar leven is ze totaal in de war. Ze sterft kort voor haar 
33e verjaardag. Anna van Saksen ligt begraven in de Dom 
in Meissen. Voor haar zoon Maurits (de latere stadhouder) 
en dochters Anna en Emilia blijft het hun hele leven een 
gevoelige kwestie. Pas in de twintigste eeuw komt er, met 
name in Duitsland, ook oog voor het tragische van haar 
situatie. 
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3e Huwelijk met Charlotte de Bourbon 
(1546/1547-1582)
In 1574 is Willem van Oranje aan het hof in Heidelberg 
om aan de calvinistische Paltsgraaf Frederik III politieke 
steun te vragen voor een nieuwe veldtocht. Daar ont-
moet hij een gevluchte Franse non. Ze heet Charlotte de 
Bourbon en is een dochter van de Franse hertog Lode-
wijk III de Bourbon. 

Ze is nog maar enkele dagen oud als de deuren van 
het grote klooster in Jouarre achter haar dichtvallen. 
Dit op verzoek van haar vader, om zo een toekomstige 
bruidsschat uit te sparen ten gunste van zijn enige zoon. 
Charlotte is bijna dertien als haar ouders haar dwingen 
om haar tante op te volgen als abdis. De nieuwe abdis 
van Jouarre voelt meer en meer dat ze niet hoort in een 
kerk die leert dat er langs de weg van sacrament, biecht, 
boetedoening en goede werken, genade en vergeving 
te krijgen is. Ze leert verstaan dat waarachtige verzoe-
ning met God alleen geschonken wordt uit vrije genade 
door het geloof in Jezus Christus. Uiteindelijk ontvlucht 
Charlotte in februari 1572 het klooster om naar Heidel-
berg te gaan. Willem vraagt haar na hun ontmoeting ten 
huwelijk, maar komt tegelijkertijd ook met bezwaren: 
‘Wij leven nu in een oorlog, waarvan de uitslag onzeker 

is; ik heb zware schulden om die zaak en ik begin oud te 
worden daar ik reeds twee en veertig jaren tel.’ Charlotte 
antwoordt dan: ‘Ik wil mij in mijn antwoord laten leiden 
door Mijnheer de keurvorst en door Mevrouw de keur-
vorstin, in wier handen ik het al gesteld heb, want daar zij 
vader en moeder voor mij zijn geweest, is het billijk, dat 
ik hun onderworpen zij als ene dochter. Maar wat mijn 
verlangens aangaat, Mijnheer, ik kan mij slechts vereerd 
gevoelen door uwen wens en mijn begeerte uitspreken 
om u te dienen, naarmate de Heere er mij toe sterken zal.’ 
Het is een huwelijk uit liefde en wederzijdse genegen-
heid, zoals uit hun briefwisseling blijkt. Op 12 juni 1575 
trouwt de hofprediker Jean Taffin, een predikant van de 
Nadere Reformatie, hen in de Sint-Catharijnekerk in Briel-
le. Een prachtig gebrandschilderd ‘Oranjeraam’ herinnert 
aan dit huwelijk.
In het huwelijksjaar is de Opstand in de Nederlanden nog 
volop gaande. Willem weet dat hij van de Duitse vorsten 
weinig meer te verwachten heeft. Door deze verbintenis 
hoopt hij hulp van de Franse Hugenoten te krijgen. Char-
lotte steunt Willem volledig in zijn Nederlandse onafhan-
kelijkheidsstrijd. Als hij van huis is, blijft ze door middel 
van brieven op de hoogte. Ze is ook een verbindingsper-
soon tussen Willem en het leger. In de zeven jaren van 
hun huwelijk worden er zes dochters geboren. 

vijf van de zes dochters…

‘Oranjeraam’ Sint-Catharijnekerk, Brielle
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Op 29 januari 1584 wordt hier hun eerste en enige zoon 
geboren: Frederik Hendrik. Bij haar in de bovenvertrek-
ken van het oude klooster vindt de prins een thuis. Op 
10 juni van het jaar 1584 schrijdt Louise aan de arm van 
haar man door de vestibule die naar de eetzaal voert. 
Louise ziet iemand staan en zegt tegen haar man: ‘… dat 
hij haer niet aen stond en dat hij een quaet gelaet had.’ 
Na de maaltijd staat de man er nog. Als de prins eraan 
komt haalt hij een pistool tevoorschijn en schiet op de 
prins. Stervend brengt Willem van Oranje in het Frans 
nog de woorden uit: ‘Mijn God, Mijn God, heb medelij-
den met mij en met dit arme volk.’ Geen woord van haat 
komt Louise over de lippen. Voor haar was het gebeurde 
een beproeving die het God behaagd had, haar te doen 
toekomen.
Louise de Coligny staat onder tijdgenoten bekend als 
een knappe, intelligente vrouw, godvruchtig en vrede-
lievend, en een toegewijde (stief )moeder. Ze heeft ook 
een reputatie als staatsvrouw. Ze is een belangrijke diplo-
matieke schakel tussen het hof van koning Hendrik IV en 
de Republiek. Ook bemiddelt ze herhaaldelijk tussen Van 
Oldenbarnevelt, die vrede met Spanje voorstaat en haar 
stiefzoon Maurits, die tegen een bestand is. Nadat ze in 
1619 tevergeefs bij prins Maurits probeert de executie 
van Johan van Oldenbarnevelt te voorkomen, vertrekt 

In maart 1580 komt Filips II van Spanje tot het inzicht, dat 
hij de Opstand in de Nederlanden niet met geweld kan 
breken, zolang Willem van Oranje, de leider van het ver-
zet, nog leeft. Hij verklaart Willem van Oranje vogelvrij. 
De op deze ‘Oranjeketter’ beraamde moord zal gelden als 
een Gode welgevallige daad. Na verschillende mislukte 
aanslagen treft, op 18 maart 1582, een kogel Willem van 
Oranje in het hoofd. Charlotte wijkt geen moment van 
zijn ziekbed. Willem knapt langzaam op, maar Charlotte 
vergt te veel van zichzelf. Haar gezondheid laat het afwe-
ten en zij sterft op 5 mei 1582 in Antwerpen. De belan-
gen van Willem, de jonge republiek en haar groeiende 
schare (stief )kinderen gingen voor haar eigen belangen. 
Volgens haar zwager, Jan van Nassau, is ze voor iedereen 
een zegen geweest.

4e Huwelijk met Louise de Coligny (1555-1620)
Na het overlijden van Charlotte de Bourbon trouwt Wil-
lem voor de vierde keer, nu met een dochter van een 
Franse Hugenotenleider: de weduwe Louise de Coligny.
Louise de Coligny heeft, als zij haar hand in die van De 
Zwijger legt, net als Charlotte de Bourbon een veel be-
wogen leven achter zich. De twee vrouwen zijn land- en 
tijdgenoten. 
Louise trouwt eerst met een volgeling van haar vader: 
Charles de Téligny. Haar man en vader worden in 1572 
tijdens de ‘Bartholomeüsnacht’ vermoord. Louise vlucht 
dan naar Bazel. Na een aantal jaren vestigt ze zich op een 
van de landgoederen van haar overleden man in Lierville. 
Daar krijgt ze een huwelijksaanzoek van Willem van Oran-
je. Hij zoekt nog steeds een verbond met Frankrijk tegen 
Spanje. Het zijn dus in hoofdzaak politieke redenen die 
hem de hand van de dochter van zijn grote medestrijder 
Gaspard de Coligny doet zoeken. Gevormd door haar gro-
te vader waardeert Louise de strijd van Willem van Oranje, 
maar met hem trouwen is een zaak van moed. Hij is vo-
gelvrij verklaard en heeft reeds een aanslag overleefd, die 
Charlotte de Bourbon het leven heeft gekost. Toch neemt 
Louise de Coligny de hand van De Zwijger aan. Op 12 
april 1583 trouwen ze in Antwerpen. Na verloop van tijd 
vestigen ze zich in het oude Sint-Agathaklooster in Delft. 
Nu zij er wonen ‘Het Prinsenhof’ geheten.

Willem van Oranje en Louise de Coligny

‘Het Prinsenhof’, Delft                 

Ingang ‘Het Prinsenhof’
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Louise de Coligny teleurgesteld naar Frankrijk, waar ze 
tot haar dood op 13 november 1620 op kasteel Fontaine-
bleau verblijft bij de Franse koningin-moeder Maria de’ 
Medici.

Geeraerdt Brandt heeft een lied gemaakt over Louise de 
Coligny:
Hier leeft de dochter, weeuw en moeder van de helden,
Die goedt en bloedt voor Godt, voor staet en vrijheid stelden,
Toen d’Inquisitiedwang voor hun gezicht verdween: 
Een flonkerstar van deught, die Hollant lang bescheen.
Sy was haer afkomst waerdt en hadt sy ’t konnen keeren
Geen twist, geen scheuring sou den staet noch kercke deeren.

A. Rijken-Ubak 

Van de bestuurstafel
Het is lente en het winterwerk zit er weer op. Maar, voor 
de vakantie aanbreekt moet er door de verenigingen al-
tijd weer veel geregeld worden voor het nieuwe seizoen. 
Dit geldt ook voor het landelijk bestuur van de Bond.
Op de huishoudelijke vergadering is het nieuwe project 

van de HHV, ‘het Bijbelhuis’ in Den Helder, gepresenteerd. 
We hopen dat u het evangelisatiewerk in ons eigen land 
een warm hart zult toedragen en uw steentje hieraan wilt 
bijdragen. In het volgende Ledeninformatieblad hopen 
wij het nieuwe bestuurslid voor te stellen. 
Op 3 oktober hopen we onze Bondsdag in Lunteren te 
houden. Dé ontmoetingsdag van de Bond! Zet u deze 
datum vast in uw agenda? De sprekers, ds. J.A. Klooster-
man uit Ridderkerk en ds. J. Joppe uit Woudenberg zullen 
beiden het thema ‘Gij zult Mijn getuigen zijn’ in woord en 
daad uitwerken. Een heel actueel onderwerp in deze tijd. 
We zijn ook heel blij dat we u weer een Bijbelstudie-
boekje aan kunnen bieden. De titel is: ‘Opdat vervuld zou 
worden...’. Het handelt over het leven van de Heere Jezus 
Christus. Vanaf deze plaats bedanken we de predikanten 
die hieraan meegewerkt hebben, heel hartelijk! Verdere 
gegevens over het boekje vindt u elders in de bijdrage 
van de HHV.
Een gezegende zomer toegewenst.

N. Schalkoort-Zijderveld 

Voor onze zieken 

Troost
Over enkele weken hopen we het Pinksterfeest te vie-
ren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. 
De Heere Jezus noemt de Heilige Geest de Trooster. Hij 
alleen kan troosten, beter dan een moeder troost. Hij 
troost mensen die met zichzelf en met hun zonden geen 
raad meer weten. ‘Hij troost het hart dat schreiend tot 
Hem vlucht.’ De Heilige Geest wil werken en wonen in 
ons hart. Hij wil het werk van Christus aan ons uitleggen, 
zodat we gaan verstaan wie wij zijn en Wie de Heere Je-
zus is. De Zaligmaker van zondaren…!
Wat hebben we de Heilige Geest dagelijks nodig. Of we 
nu gezond of ziek zijn. De dichter van psalm 119:3 zingt: 
‘Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! Mocht Die 
mij op mijn paân ten Leidsman strekken!’
Als we ziek zijn, wil de Heere ons soms bepalen bij de 
betrekkelijkheid van veel dingen waar we anders zo druk 
mee zijn. Waar gaat het bij ons om? Om onszelf of om het 

dienen van de Heere? Wat is ons levensdoel? Wanneer 
de zorgen rond de gezondheid toenemen, verandert 
vaak alles, ook ons levenspatroon. Waar gaan wij dan 
met onze zorgen heen…? Naar de Heere? Niet één keer, 
maar dagelijks! Hoe vaker we bij Hem aankloppen, hoe 
liever Hij dat heeft. De Heere wordt nooit moe van ons 
aanhoudend gebed. Hij verhoort onze gebeden op Zijn 
tijd en op Zijn manier. De Heere laat geen zondaar staan. 
Soms troost Hij op een bijzondere wijze, zodat we kun-
nen glimlachen door de tranen heen.
Daar was Janneke, een meisje, dat duidelijk herkenbaar 
was als anders begaafd. Ze was altijd vrolijk en opge-
ruimd. Maar nu was haar vader ziek. Erg ziek. Dat voelde 
ze feilloos aan. Ze vroeg aan de juf op school of ze een 
tekening voor hem mocht maken. Deze moest heel 
mooi worden! Ze deed er haar uiterste best op. Toen de 
tekening klaar was vroeg de juf: ‘En… Janneke, wat zeg 
je straks tegen je papa als je de tekening aan hem geeft?’ 
Het was even stil… ze dacht diep na…! Toen trok er in-
eens een brede glimlach over haar gezichtje en zei ze: ‘Ik 
zeg niets, maar ik ga voor hem zingen!’ ‘Zingen…? Wat ga 
je dan zingen?’ vroeg de juf. Zonder aarzelen zei Janneke: 
‘Dat ’s HEEREN zegen op u daal’. Vol overgave begon ze 
op haar eigen manier voor de juf te zingen. Haar ogen 
straalden! Ontroerd streelde de juf het blonde kuifje van 
haar pupil.

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’.

E.C. Meuleman-de Jong
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 Waddinxveen: regioavond West
 Spreker: ds. K. ten Klooster
 Onderwerp: Het Bijbelstudieboekje van Abra-

ham

3 oktober
 Lunteren: 5e Bondsdag
 Sprekers: ds. J.A. Kloosterman en ds. J. Joppe
 Onderwerp: ‘Gij zult Mijn getuigen zijn’

Kopij voor het volgende blad en voor de web-
site kunt u voor 5 augustus 2013 e-mailen naar: 
a.rijken-ubak@solcon.nl

Uit de regio’s 
Verslag regiobijeenkomst Zuid-Oost op 26 februari 
2013 te ‘s Grevelduin en Vrijhoeve Capelle. 
De presidente mevr. A. Rijken-Ubak heet een ieder har-
telijk welkom en in het bijzonder ds. W.M van der Linden. 
Na de opening en Schriftlezing uit Lukas 9:57-62 houdt 
ds. Van der Linden een referaat over ‘Het volgen van de 
Heere Jezus’, naar aanleiding van het Bijbelstudieboekje 
voor het seizoen 2013/2014. Wie is de Heere Jezus voor 
ons persoonlijk?
In Lukas 9:58 staat: ‘De vossen hebben holen, en de voge-
len des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft 
niet waar Hij het hoofd nederlegge.’
Rusteloos gaat de Heere Jezus over de aarde om ons rust 
te geven.

1. De bron van ons spreken: geen Christuskennis buiten 
het Woord.
2. Wat getuigt de Heere Jezus in de Bijbel van Zichzelf: 
beloofde Messias, Zoon des mensen, Gezondene van de 
Vader.
3. Zijn werk in kruis en opstanding: hoogtepunt van Zijn 
lijden - het kruis, Zijn opstanding - losprijs betaald.
4. Wie is Hij voor u? Staan wij aan zijde van Kajafas of 
Petrus?
Ds. Van der Linden beantwoordt de binnengekomen 
vragen.
We zingen Psalm 71:10 en 11, waarna de predikant ein-
digt met dankgebed.

J. Kuijntjes-van Wijnen | secretaresse

Mededelingen
Bijbelstudie 2013/2014
In dit 5e Bijbelstudieboekje van de HHV met als titel: 
‘Opdat vervuld zou worden...’ wordt vanuit het Matthéüs-
Evangelie het leven van de Heere Jezus Christus behan-
deld. Hieronder volgen de thema’s en de scribenten.

01.  De Wijzen uit het Oosten bij Jezus’ geboorte
 Matthéüs 1:18-2:12 - dr. W. van Vlastuin
02.  De kinderjaren van de Heere Jezus
 Matthéüs 2:13-23 en Lukas 2:40-52 - ds. A. Vlietstra
03.  De Heere Jezus gedoopt en verzocht
 Matthéüs 3:13-17 en 4:1-11 - ds. IJ.R. Bijl
04.  De Heere Jezus roept Zijn discipelen en zendt hen uit
 Matthéüs 4:18-25, 9:9-13 en 10:1-8 - ds. N. van der 

Want
05.  De Heere Jezus als leraar
 Matthéüs 7:1-29 - ds. A.A.F. van der Weg
06.  De Heere Jezus geneest de zieken
 Matthéüs 8:1-18 - ds. A. van Wijk
07.  De Heere Jezus spreekt over Zijn wederkomst
 Matthéüs 24:29-44 - ds. H. van der Ziel
08.  Het lijden en sterven van de Heere Jezus
 Matthéüs 27:33-56 - ds. H. Zweistra
09.  De begrafenis van de Heere Jezus
 Matthéüs 27:57-66, Markus 15:42-47 - ds. A.T. van 

Andel
10.  De opstanding van de Heere Jezus
 Matthéüs 28:1-15 - ds. J. den Boer
11.  De hemelvaart van de Heere Jezus
 Matthéüs 28:16-20, Handelingen 1:1-14 - ds. C.J.P. van 

der Bas

Het boekje kost € 5,50 voor leden van de Bond en € 6,50 
voor niet-leden. U kunt het bestellen bij: 
kmeuleman@solcon.nl
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Word lid op www.rmu.nu

Het bestuur van het Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede maakt abortus bij ongeboren 
leven met het Downsyndroom mogelijk. Zo’n beslissing mogen we niet negeren, dat 
vraagt om een krachtige reactie. In de eerste plaats om de beschermwaardigheid van 
het leven zelf. Maar daarnaast ook ter ondersteuning van honderden zorgwerkers die 
met hun geweten in de knel komen. De RMU is in actie gekomen. Ook namens u?

De RMU helpt

Negeren of 
reageren?



a d v e r t e n t i e

 Hogedijkseweg 18 - 4041 AW - Kesteren - T: (0488)-48 43 50 - F: (0488)-48 49 24
                        info@medicalllifesupport.nl - www.medicalllifesupport.nl

AED • EHBO/BHV/CCV Opleidingen • EH/BHV artikelen • Verbandkofferservice

Medicall Life Support

Nu als complete set:  € 1.595,-- 
excl. btw (€ 1690,70 incl. btw)

Defibtech Lifeline 
AED set

+ Safeset 
+ elektroden 
+ wandkast 
+ ophangbeugel, 
samen € 1.920,--

2002 ~ 2012  al 10 jaar uw partner in Hulpverlening

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, schrijf u in voor de nieuwsbrief op onze website

Centrum voor:
     *  Reanimatie en AED opleiding
     *  BHV-EHBO + Eerste Hulp aan kinderen 
     *  CCV certificering
     *  Maatwerk trainingen voor Kerken
     *  Herhalingstrainingen 

RST Zorgverleners biedt ook verpleging &
verzorging en huishoudelijke hulp

“Die eerste dagen 
vergeet ik nooit meer”
Wie zorgt de eerste dagen na de bevalling voor 
de baby, voor jou en het gezin? Kraamzorg door 
mede werkers met een reformatorische identiteit, 
dat is een vertrouwd idee. Meer informatie? 
www.rstzorg.nl of bel 0342 - 42 23 24.
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hier kan 
ik wonen. 
juist omdat er 
structuur en 
regels zijn.

eleos beschermd wonen voor jongeren

Voor jongeren (12-21 jaar) met 
een IQ van 80 en hoger die 
een psychiatrisch probleem 
hebben, zoals een autisme-
spectrumstoornis. Kijk op 
eleos.nl of bel 088-892 02 50.

woonvormen, met een herkenbaar christelijk signatuur, 
in ede, krimpen aan den ijssel en wezep.

  

 

HERVORMDE KERK
HERSTELD

 

Intekenprijs

Na 1 juni 2013 € 8,95

Tot 1 juni 2013

7.50
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Kerkelijk bureau

Lezing
Ds. Hoek, docent praktische theologie aan het Seminari-
um, hield een lezing over ‘De organist en/in de eredienst’. 
’Het is de taak van de organist om de prediking in de 
begeleiding weerklank te geven’, stelde hij. “Calvijn leert 
ons dat het zingen in de eredienst een gewichtige plaats 
heeft. Het is de dienst der gebeden, waarin de gemeente 
biddend het hart opheft tot God. Volgens Calvijn dient de 
uiterlijke handeling vergezeld te gaan met de wijding van 
het hart. Dat stelt organisten voor de vraag in welke ge-
zindheid zij spelen. Zelfs in de allerheiligste dingen is ons 
hart vaak ongewijd’. 

In zijn lezing ging ds. Hoek met name in op de praktijk 
van het begeleiden van de gemeentezang. ‘In het zingen 
gaat het om de gemeente. Zij richt zich tot de Heere. Or-
ganisten staan de gemeente daarin terzijde: voor gaand, 
helpend en dienend’. Vanuit dat gezichtspunt wees de 
predikant de aanwezigen erop dat, op de momenten dat 
de gemeentezang bedoeld is als gezongen antwoord op 
het Woord, bijvoorbeeld na de lezing van de wet, de orga-
nist de gemeente met een bondig voorspel op het zingen 
heeft voor te bereiden.

Orgelspel; 
begeleidende 
weerklank van 
de prediking

‘Het is de taak van de organist om de gemeente bewust te maken van de psalmen 
die zij zingt. Naast muzikale vaardigheden is fijngevoeligheid een onmisbare kwali-
teit voor organisten’. Dat betoogde ds. P.C. Hoek zaterdag 26 januari jl. in de Bethel-
kerk in Lunteren voor organisten, ouderlingen en kerkvoogden van de Hersteld 
Hervormde Kerk. Er kwamen een kleine honderd bezoekers op deze derde organis-
tendag, georganiseerd door de werkgroep Eredienst & Organist.

‘Muzikaliteit en fijngevoeligheid 
onmisbaar voor organist’
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Verder gaf de docent aan dat zowel muzikaliteit als fijn-
gevoeligheid onmisbaar is voor een organist. ‘De ene keer 
vragen de laatste zinnen van de prediking om een direct 
antwoord van de gemeente. Een volgende keer moet de 
gemeente als het ware even op adem komen. Een goede 
organist weet de toon te treffen die in de prediking al is 
aangeslagen en gaat verder waar de prediking stopt’. 

Workshops
De dag in Lunteren werd geopend door ds. C.J.P. van der 
Bas (Kruiningen), voorzitter van de werkgroep Eredienst & 
Organist. Hij mediteerde over Psalm 95. Samen met kerk-
voogd J.W. van Soest presenteerde hij in een workshop 
een aanstellings- en instructiebrief voor organisten, een 
richtlijn voor de benoemingsprocedure van organisten en 
een aantal aandachtspunten om een overleg tussen orga-
nisten en kerkenraad of kerkvoogdij te initiëren.

Voor organisten waren er drie workshops. Gert van Gin-
kel, organist te Maartensdijk, inventariseerde welke blad-
muziek organisten het meest gebruiken en elkaar aanbe-
velen. Aalt Leusink, organist te Nieuwleusen, en Wouter 
Schalkoort, organist te Lunteren, gingen aan de slag met 

het improviseren van een voorspel. Henri Pool, organist 
te Moerkapelle, ging in op het thuis voorbereiden van de 
liturgie.

Toekomst
De organistendag op de laatste zaterdag van januari 
vormt inmiddels een vast onderdeel van de activiteiten 
van de werkgroep Eredienst & Organist. Om organisten 
en gemeenten beter van dienst te kunnen zijn, hoopt de 
werkgroep in de toekomst haar activiteiten uit te brei-
den. Ten eerste door de tot nu toe gehouden lezingen 
gefaseerd als brochure uit te geven. Ten tweede door het 
componeren en aanbieden van nieuwe voorspelen en in-
tonaties die goed speelbaar zijn voor amateurorganisten. 
Ten derde door op verzoek bijscholingen voor organisten 
te verzorgen. Ook kijkt ze naar de mogelijkheden van een 
organisten poule voor gemeenten die weinig tot geen or-
ganisten hebben.

Vragen aan de werkgroep Eredienst & Organist? 
Neem contact op met 
ds. C.J.P. van der Bas (cjpvdbas@kliksafe.nl) of 
organist Wouter Schalkoort (info@wouterschalkoort.com).

Evenals afgelopen jaren zal er ook dit jaar een 
kerkelijk jaarboek verschijnen. Het jaarboek is een 
praktische gids en bevat allerhande kerkelijke in-
formatie.

Opnieuw zullen de gegevens opgenomen worden
van de landelijke kerk en haar organen van bij-
stand, de classicale vergaderingen en haar organen 
van bijstand en de plaatselijke gemeenten en de 
predikanten.

Een aantal zaken zijn dit jaar toegevoegd, zoals 
de centrale contactpersonen van de plaatselijke 
evangelisatiecommissies, contactgegevens van de 
bouwcommissie en diverse werkgroepen. Hopelijk 
biedt het een handzaam overzicht voor allen die 
om informatie verlegen zijn.
Ook in dit jaarboek is een jaaroverzicht opgeno-
men van het afgelopen jaar, waarin de belangrijk-
ste kerkelijke zaken uit 2012 op een rij zijn gezet. 
Naar verwachting zal het jaarboek begin juni ver-
schijnen.

De prijs bij voorintekening (tot 1 juni) is € 7,50, na 1 
juni is de prijs € 8,95. U kunt voorintekenen bij alle 
christelijke boekhandels. Na verschijning kunt u 
het jaarboek bij uw boekhandel ophalen.
Eventueel kunt u het jaarboek ook bij het kerkelijk
bureau bestellen. In dat geval rekenen wij wel ver-
zendkosten.

 
 

 

HERVORMDE KERK

HERSTELD
 

Intekenprijs

Na 1 juni 2013 € 8,95

Tot 1 juni 2013

7.50

Kerkelijk jaarboek 2013
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Jongeren

Agenda

katern

Kinderappel 12-
D.V. 11 mei te Putten

Bijbelstudieconferentie 19+
D.V. 24-27 mei te Bennekom

Vrijwilligersdag
D.V. 8 juni te Lunteren

Huwelijksconferentie
D.V. 22 juni te Noordeloos

Concert Hollands Jongerenkoor voor 
landelijke actie!
D.V. 29 juni te Dordrecht

Kadervormingsdagen
D.V.   5 oktober te Oud-Beijerland
D.V. 12 oktober te Lunteren

Bijbelstudieconferentie 23+
D.V. 8 -11 november te Lage Vuursche

Jongerendag 16+
D.V. 16 november te Hoevelaken

Voor alle data geldt: 
Deo Volente

Commissie

  Van Levensbelang
Het thema van de pagina’s van de HHJO is leven 
en dood. De dood, het is een indrukwekkend 
onderwerp, omdat niemand, of we al oud zijn of 
nog jong, om de dood heen kan. We worden er 
allemaal mee geconfronteerd.

De moderne mens stelt zich vandaag de dag veel 
vragen met betrekking tot de dood. Wat is de zin 
van mijn leven? Kunnen we de dood overwinnen? Is 
er leven na de dood? Velen maken zichzelf wijs dat 
er na de dood geen leven is. Carpe Diem ‘pluk de 
dag’, is hun levensmotto. Leef jij ook zo? 
Luther zei eens: ‘Midden in het leven zijn we door de 
dood omgeven’. Besef je dat wel? Het doopformulier 
noemt het leven zelfs een gestadige dood. Maar met 
het doopformulier bidden we voor de kinderen, dat 
zij de Heere zullen aanhangen met waarachtig ge-
loof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven 
– hetwelk toch niet anders is dan een gestadige 
dood – om Uwentwil getroost verlaten, en ten laat-
sten dage voor de rechterstoel van Christus zonder 
verschrikken mogen verschijnen.
De Heere Jezus heeft de dood overwonnen en 
spreekt ook nu nog: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid 
en het Leven’. Dat is het rijke Evangelie dat ouders 
en leidinggevenden mogen doorgeven aan onze 
jeugd. Jongeren… volg biddend deze weg. Dan kun 
je zingen met Psalm 49: ‘Maar na den dood is ‘t leven 
mij bereid; God neemt mij op in Zijne heerlijkheid.’

J. van Zijtveld (secretaris HHJO)
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   Ben jij 
weleens ziek

? ? ?

Ben jij wel eens ziek? Vast wel! Gelukkig worden veel 
mensen snel weer beter! Maar er zijn ook mensen, 
die steeds zieker worden en zelfs sterven. Misschien 
stierf jouw opa of oma, of iemand anders waar je heel 
veel van hield. Verdrietig!  
 
In de Bijbel komen we iemand tegen die heel verdrietig 
is. Misschien ken je hem wel. Hij heet Jaïrus. Zijn doch-
tertje van twaalf jaar oud is erg ziek, daarom gaat Jaïrus 
naar de Heere Jezus. Hij gelooft dat de Heere Jezus zijn 
dochtertje beter kan maken. Maar het duurt 
allemaal heel lang. De Heere Jezus gaat niet 
gelijk met Jaïrus mee. En na een poosje komt er 
iemand naar Jaïrus toe. Hij vertelt hem dat zijn 
dochtertje gestorven is. Wat is dat erg! En wat 
is Jaïrus verdrietig! Maar de Heere Jezus zegt 
iets tegen Jaïrus. Iets heel belangrijks. De Heere 
Jezus vertelt aan Jaïrus dat Hij het meisje weer 
levend zal maken. Nu gaan ze samen naar het 

huis van Jaïrus. En daar doet de Heere Jezus een groot 
wonder. Het meisje leeft weer!

Ben jij ook weleens verdrietig? Dan mag je, net als Jaïrus, 
in je gebed alles aan de Heere vertellen. Misschien kun 
je samen met je vader of moeder bidden. Je kunt alles 
bij de Heere Jezus kwijt. Hij wil je helpen als je verdrietig 
bent!

Hanneke de Kat Troost in Jezus’     tranen
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Leven 
      en    
   dood

‘Je vriend(in) is gestorven.’ Het zal je maar gezegd wor-

den. Als klasgenoot verlaat je op donderdagmiddag de 

school. Je ziet haar niet meer terug. Nooit meer samen 

voetballen. Elkaar nooit meer in vertrouwen nemen 

over je verliefdheid op die leuke jongen. Nooit meer! 

Een opa sterft. Hij was als een vaderlijke vriend voor 

je. Nooit stuurde hij je weg als je gewetensvragen met 

hem deelde. Voor levenswijsheid moest je bij hem 

zijn. Toen een gewoonte, nu een herinnering. Sterven 

is afscheid nemen. Niet voor even, maar voor altijd.

Het verdriet om het missen van een dierbare vriend, 

moeder of opa snijdt door je hart. Je leven staat even 

stil. Voor een aantal dagen. Hooguit een week. Dan 

vraagt de wereld om weer door te gaan. Daar waar 

je gebleven was. Folders bezorgen, repetities leren 

en naar pianoles. Die dagelijkse bezigheden onder-

drukken je emoties. Je kunt even afstand nemen 

van het verdriet. Om het later weer boven te laten 

komen. Op een moment dat je alleen bent. Of juist 

samen met een ander. Iemand die jouw vriend, je 

moeder of je opa ook zo goed kende. Herinnerin-

gen delen werkt verzachtend! Net zoals bidden. En 

huilen. 
Het uiten van je verdriet is niet raar, maar normaal. 

Heel normaal en zelfs nodig! Er staat van de Heere 

Jezus geschreven dat Hij weende. Hij is in Betha-

bara als Hij hoort dat Zijn vriend Lazarus ziek is. 

Lazarus sterft. In Bethanië aangekomen ziet de 

Heere het verdriet van Maria en Martha. Ze heb-

ben hun lieve broer begraven. Wat een gemis! Het 

zien van dit verdriet, raakt de Heere Jezus recht 

in Zijn hart. Tranen van gemis. Tranen van mede-

leven. Tranen over de gevolgen van de zondeval. 

Deze tranen laten Christus’ mensheid zien. Ge-

voelig voor indrukken van vreugde en verdriet. 

Aanvaard je verdriet. De Heere gaf het ook een 

plaats. Hij ging ermee naar Zijn Vader en sprak 

een dankgebed uit: ‘Vader, Ik dank U, dat Gij 

Mij gehoord hebt.’ Daar mag jouw verdriet je 

ook brengen. Aan Zijn voeten! Vind jij daar je 

troost? 

Jacoline Roon

16-

Troost in Jezus’     tranen
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a d v e r t e n t i e

Ds. J. van Rossem
Dhr. D.J. Schouten
Ds. W. van Vlastuin
Ds. H. Zweistra

Wij bevelen het werk van Stéphanos van harte aan!

Over Stéphanos
Stichting Stéphanos 

is een interkerkelijke 

stichting. Het doel van de 

stichting is het helpen lenigen  

van de diaconale nood in Malawi. 

In het bijzonder door hulp  

aan weeskinderen  

en diaconale  

projecten. 

Ds. L. Groenenberg
Ds. A. den Hartog
Ds. L.M. Jongejan
Ds. J. Joppe

Stichting Stéphanos 
Postbus 1136

 3860 BC Nijkerk 
tel. 033 - 245 62 22 
www.stephanos.nl

Over Stéphanos
Stichting Stéphanos 
is een interkerkelijke 
stichting. Het doel van de 
stichting is het helpen lenigen 
van de diaconale nood in  
Malawi en Zambia. In het  
bijzonder door hulp aan  
weeskinderen en  
diaconale  
projecten. 

In Malawi en Zambia 
wonen miljoenen wees-
kinderen. Door ziektes 
als  HIV/aids en malaria 
zijn veel kinderen hun 
ouders kwijtgeraakt. Hun 
toekomst is zeer onzeker.

Stéphanos helpt wees-
kinderen met voedsel, 
kleding, (Bijbel)onderwijs, 
medische zorg en op-
voeding. 

Geef weeskinderen in Malawi 
en Zambia toekomst!

Uw bijdrage is meer 
dan welkom op 
banknr. 33 53 07 450 
t.n.v. Stéphanos, Uddel

Wilt u ons helpen? 

HYPOTHEKEN OP MAAT,  VERANTWOORD ÉN VOORDELIG! 

Anthonie Fokkerstraat 2
3772 MR  Barneveld
(0342) 42 16 53 I info@vanommeren-fa.nl I www.vanommeren-fa.nl

• Hypotheken • F inancier ingen • Pensioenen • Sparen

We geven het toe: het is als starter op de huizenmarkt in deze 

tijd niet gemakkelijk om een hypotheek te krijgen. Maar wie 

zegt dat dat voor jou geldt? Laten we je situatie eens bekijken. 

In een persoonlijk overleg bieden wij je graag een verantwoorde 

en voordelige oplossing. Bel ons over de laagste rentetarieven, 

fi scaal aantrekkelijk afl ossen of fi nancieren zonder verzekering.

ter moet je Als start
an goedetoch va
komen?huize 

FINANCIEEL ADVIESBUREAU

Z O J U I S T  V E R S C H E N E N

Elzenkade 6 - Houten
Postbus 150, 3990 DD Houten

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

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

DS. L.W.CH. RUIJGROK

Volg hun geloof na
Belijden in het spoor van de geloofs-
getuigen uit Hebreeën 11. 

De auteur staat stil bij tal van 
facetten die samenhangen met de 
belijdenis van het geloof.
158 blz. geb. 33125362

16,50

DR. P. DE VRIES

Christus Die ons leven is
Over de verkondiging en 

doorleving van het heil

De auteur behandelt in dit boek 
zaken als de verhouding van 

Wet en Evangelie, de toeleidende 
weg en het karakter van de 

Evangeliebediening.
154 blz. pb. 33125409

18,90

A L  O N Z E  U I T G AV E N  Z I J N  O O K  I N  U W  B O E K H A N D E L  V E R K R I J G B A A R
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16+

Zijn pijn en lijden. Jezus 
maakte echter korte met-
ten met hun medelijden. 
Als tarwegraan dat in de 
aarde sterft, zo moest 
Hij sterven aan het kruis. 
Wanneer een tarwekor-
rel in de aarde sterft en 
ontkiemt, komt er nieuw 
leven. Dit sterven is dus 
levensbelangrijk!

Bezie je eigen lijden door 
de bril van de graankor-
rel. Hoewel levenspijn 
soms diep gaat en lang 
duurt, is de vrucht onbeschrijfelijk groot. Door te 
sterven aan gezondheid, levenskracht en zelfredzaam-
heid, leren we steunen op Christus alleen. Gaat de weg 
diep en is het zwaar? Rust in Hem, die het lijden uit eigen 
ervaring kent! ‘Ik voor u, daar gij anders…’

Steven Middelkoop (Senior Jeugdwerkadviseur)

‘Ik weet wel dat het uitnemendste van het leven 
moeite en verdriet is, maar het lijkt wel of het bij 
mijn vader helemaal niet meer stopt met de zorgen. 
Waar heeft hij dat aan verdiend? Moet je dit dan ook 
als beproeving zien? Ik vind het wel heel moeilijk om 
niet opstandig te worden als ik hem zo zie!’ Wellicht 
herken je iets uit je eigen situatie, terwijl je boven-
staande citaat uit het mailbericht van een jongere 
leest. Houd het in mijn leven nooit op?

Ons leven is niet alleen een beker vol vreugde, maar 
soms ook een vat vol bittere ervaringen. Meestal komen 
moeilijke gebeurtenissen niet alleen, maar lijkt het alsof 
verschillende pijnlijke ervaringen over elkaar heen bui-
telen. Alsof de toren van je leven steeds een verdieping 
verder instort. Tot je geen licht meer ziet en het liefst 
weg zou kruipen in een donker hoekje. Bitter, verdrietig 
en eigenlijk ook een beetje boos. ‘Komt er nooit een 
einde aan, Heere!? Is het nog niet genoeg?’ Meer dan 
eens had ik zelf ook de neiging om zo weg te kruipen. 
Moegestreden, uitgeput. 

Toen Jezus het kruis droeg naar Golgotha keek een 
groepje vrouwen met dergelij-

ke ogen naar hun Meester. 
Ze huilden om Hem, om 

Als water glijdt de tijd mij door de handen

Op haar golven neemt het mijn gedachten mee

Ze drijven weg naar eindeloze stranden

De stille dragers van mijn wel en wee

De tijd blijkt steeds mijn grootste vriend te wezen

Haar loop der jaren strijkt mijn gedachten glad

In haar golfslag leer ik Gods weg te lezen

Ik zie nu in de zee Zijn heilzaam pad

Steven Middelkoop

Golfslag van de tijd

  Als een  graankorrel 
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Een kereltje wijst naar de zwart-witfoto 
op de vensterbank, terwijl hij zijn moeder 
vragend aankijkt. Zojuist nog speelde hij 
gezellig met zijn Duplo. Op dat moment 
scheen de zon nog uitbundig naar binnen. 
Nu opeens die vraag. Alles lijkt van kleur 
ontdaan, kil en somber. Moeder zucht, gaat 
zitten, starend uit het raam, alsof daar de 
juiste woorden te lezen zijn.

Zo kan het gaan, als kinderen opgroeien in een gezin 
met een lege plaats. Onschuldige vragen kunnen on-
barmhartig wonden openrijten. Hoe vertel je kleine 
kinderen iets van een diep verdriet uit het verleden? Hoe 
blijf je met tieners in gesprek, na het overlijden van een 
ouder? Hoe ga je om met de vragen van je kinderen naar 
aanleiding van het overlijden van een ongelovige buur-
vrouw? Lief mens, met een goed hart, maar zonder God 
en zonder Christus in leven en sterven! ‘Mam, is buur-
vrouw in de hemel?’

Dit zouden stuk voor stuk artikelen kunnen worden. Zelf 
groeide ik op in een gezin met een lege plaats. Omdat ik 
toen nog baby was, heb ik veel van de rouwverwerking 
van zowel mijn ouders als mijn zus gemist. Mijn broer 
werd 13, mijn zus was toen 12 en ik nog maar een half 
jaar. In gezinnen waarin een ouder is weggevallen (of 
zelfs beide ouders) komen allerlei vragen boven. Hoe 
praat je met je kinderen over de dood?

Eigenlijk moeten we onszelf de vraag stellen: Hoe sta ik 
persoonlijk tegenover de dood? Want dát bepaalt hoe 
je dit soort zaken ter sprake brengt. Wat is je visie op de 
dood? Is de dood een angstig makende realiteit? Of een 
(aarzelende) hunker naar een zalige toekomst? En wat 
betekent die toekomst concreet voor uzelf? Is de dood 
voor u een doorgang naar de eeuwige heerlijkheid? Dan 

Ouders

kunt u niet alleen over de dood praten, maar ook over 
het werkelijke leven na de dood. De eeuwige heerlijk-
heid, waarin u altijd bij de HEERE zult wezen. Daar zult 
u Christus zien, zoals Hij is! Laat het onze begeerte zijn, 
als ouders, om zó over de dood te spreken. Weliswaar 
‘de laatste vijand die tenietgedaan moet worden’. Maar 
toch een reeds overwonnen vijand, dankzij onze Heere 
en Heiland, Jezus Christus! Vertel ze wat er van binnen 
leeft! Maar pak er ook de Bijbel bij, zodat ze kunnen zien 
en lezen wat de HEERE er Zelf over vertelt. Zo kunnen 
ze ervaringen en gevoelens van ouders toetsen aan het 
Woord!

Hoe organiseer je zulke gesprekken? Geweldig als 
kinderen zelf naar je toe komen met hun vragen. Laat 
ruimte voor ‘toevallige’ contacten tussen ouder en kind. 
Maar wanneer die vragen uitblijven, of je voelt innerlijke 
drang, creëer die momenten. Bijvoorbeeld naar aanlei-
ding van een preek, of het Bijbelgedeelte aan tafel; een 
psalm die wordt gezongen op de CD die opstaat. Bidt dat 
de HEERE gelegenheden geeft; dat Hij je op dat moment 
ook de heerlijkste woorden geeft om te spreken. Over 
het sterven, het erven en de Grote Testamentmaker Jezus 
Christus.

Leo de Kluijver

op die foto?’
‘Mam, wie is dat daar  
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Zijn wij ‘voorbeeldig’?
Het tweede dat ik noemen wil, is dat we ook in deze vra-
gen ‘weiden met het Woord’. Laat de jongeren zien dat het 
Woord voor óns en voor hén het enige kompas kan zijn, 
en niet de persoonlijke beleving. Buig samen voor het 
Woord. Met een biddend hart, dat de Heilige Geest onze 
beider gang en treden zal vastmaken in dat Woord. 

Welke dingen zijn van groot belang bij zo’n gesprek?
De begrippen ‘bewogenheid’ en ‘ontvankelijkheid’ komen 
bij mij boven. Dat proeven jongeren ook, of er een hart 
voor hen klopt. Mijn ervaring is dat ze echt niet verwach-
ten dat we alle antwoorden hebben; wel dat we duidelijk 
en eerlijk zijn. Die duidelijke, eerlijke woorden hebben 
echter wel de ‘draagkracht’ van de liefde nodig. Met ‘open-
heid’ bedoel ik: laat jongeren blijken dat ze echt ál hun 
vragen kunnen stellen. Als ze een kritische zin gewaar 
worden zullen ze hun diepste vragen niet stellen. 

In een gesprek kunnen er ook dingen 
zijn die bovenstaande belangrijke be-
grippen in de weg staan. Wat kan 
het beste vermeden worden? 
Probeer buiten een discussie over uit-
legkundige kwesties te blijven. Ik formu-
leer heel bewust op deze wijze. Uiteraard 
bedoel ik niet dat je geen goed gesprek 
zou moeten hebben over het juiste ver-
staan van een bepaald Schriftwoord. 
Soms komen mensen aan met allerlei 
spectaculaire vondsten van uitleg, in 
de meeste gevallen naar aanleiding 
van het Bijbelboek Openbaring. La-
ten we samen ook bescheidenheid 
oefenen en met de eenvoudige én 
de meest nodige dingen beginnen!

Ewald Kloosterman

Ds. P.C. Hoek: ‘De begrippen ‘bewogenheid’ en ‘ontvan-
kelijkheid’ komen bij mij boven.’
Kent u ze, die jongeren in de gemeente die te maken 
hebben met geliefden die ontvallen zijn? Vragen over de 
dood, vragen over het sterven of over het leven na de 
dood zijn in het hart van ieder mens. Ook jongeren lopen 
ermee, zoeken antwoorden. We spreken met ds. P.C. Hoek 
over zijn ervaringen met dit soort vragen.

Kwam u jongeren tegen die liepen met vragen over het 
leven na de dood?
Hoewel voor jonge mensen de dood ver weg kan zijn, 
worden jongeren door allerlei soorten van media juist 
vaak met de dood, met geweld en met rampspoed gecon-
fronteerd. Het meest toch kwamen deze vragen echter op 
als de dood ‘dichtbij’ was gekomen: als er in de familie, in 
de vriendenkring of in de klas iemand overleden was. Jon-
geren vragen daarbij vooral naar ‘het concrete’: ‘Hoe moet 
je je het oordeel voorstellen? Hoe brengen mensen die bij 
de Heere mogen zijn de eeuwigheid door?’ 

Dat zijn heftige vragen, hoe erop te reageren als 
ambtsdrager zijnde? 
Om te beginnen moeten we deze vragen altijd serieus 
nemen. Ik herinner me toch heel bijzondere, gouden mo-
menten in de catechese, juist als de eeuwigheid ter sprake 
kwam. Belangrijk is jezelf af te vragen waarom jongeren 
deze vragen stellen. Dat kan heel verschillend zijn. Is het 
nieuwsgierigheid in de goede zin van het woord, of leer-
gierigheid? Of ligt er een worsteling aan ten grondslag, 
vanwege vragen over de eigen eeuwige bestemming? 

Wat is volgens u cruciaal in het luisteren naar deze 
vragen en het antwoorden? 
Twee dingen zijn belangrijk. Als eerste om het hart van de 
jongere te zoeken. Wie een dergelijk gesprek krijgt, krijgt 
een bijzondere gelegenheid! Want dat is het om met een 
jongere een gesprek te hebben over de toekomstige heer-
lijkheid van Christus’ Kerk. En tegelijk te bedenken hoe 
ontzagwekkend het einde is van hen, die vreemdeling van 
en voor Hem blijven. Echter laat dan niet alleen de Bij-
belse waarheid ter sprake komen, maar ook de vraag naar 
het hart. Leven wij daaruit? Dat laatste raakt ook aan de 
ambtsdrager zelf! Leven wij zelf een leven van de hoop? 

AmbtsdragersAls predikant 
  met jongeren 

in gesprek  over de dood

‘Mam, wie is dat daar  
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Leidinggevenden

‘Onze buurman is afgelopen week 

gestorven. Gisteren was zijn begrafenis, 

uh nee, ik bedoel voor zijn … hij is 

verbrand, gecremeerd.’ Jantine zoekt 

even naar woorden. ‘ Zij vonden 

cremeren beter dan begraven. Mijn 

ouders vinden het niet goed. Maar staat 

er ergens in de Bijbel dat begraven dan 

beter is?’

Begraven of cremeren

Zo maar een gelegenheid om met de jongeren op 
de vereniging in gesprek te gaan, zo’n opmerking 
van Jantine. Rondom de dood en het sterven leven 
vele vragen. Hier kunnen heel wezenlijke gesprek-
ken ontstaan. Maar het zijn soms wel lastige vra-
gen. Heb jij als leidinggevende een antwoord? Wat 
zegt de Bijbel er over?
Was het zo’n 100 jaar geleden alleen maar gebrui-
kelijk om te begraven, nu is cremeren voor velen 
gebruikelijk. In Nederland worden ieder jaar meer 
mensen gecremeerd dan begraven. En het aantal 
crematies blijft stijgen. Crematie (afgeleid van het 
Latijnse woord ‘cremare’ -verbranden) is in Neder-
land wettelijk in 1968 gelijkgesteld met begraven. 
Cremeren is goedkoper, en het zou hygiënischer en 
‘fraaier’ zijn dan een lang proces van ontbinding. 
Naar een verbod op ‘cremeren’ zul je tevergeefs 
zoeken in de Bijbel. Toch zegt de Bijbel wel degelijk 
iets over hoe we met ons lichaam hebben om te 
gaan na de dood. Belangrijk is om dan vast te stel-
len dat begraven in de Bijbel de normale praktijk 
is. Denk bijvoorbeeld aan Abraham die een fami-
liegraf kocht (Gen. 23:13) of Jozef die zelf in het 
beloofde land begraven wilde worden (Gen.50:25). 
En het was de Heere Zelf die Mozes begroef toen 
hij stierf!  ‘Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, 

aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN mond.  
En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab’. 
(Deut.34: 5-6). Ook van Johannes de Doper lezen 
we dat hij begraven werd (Matth.14:22) en bijvoor-
beeld Stefanus (Hand.8:2). En de Heere Jezus Zelf 
heeft Zijn lichaam laten begraven (Joh.19:40).
 
Verbranding van stoffelijke overschotten vinden 
we terug bij de Babyloniërs, de Grieken en de Ro-
meinen, maar het was niet gebruikelijk in Israël. 
Als men een lichaam verbrandde stond dat in het 
teken van oordeel en straf op de zonde. Denk bij-
voorbeeld aan de verbranding van Achan en zijn 
gezin (Joz. 7:25). Verbranding wijst heen naar het 
eeuwige oordeel. Die buiten Christus is, wacht de 
straf van het eeuwige vuur. Verschrikkelijk!
 
Daarnaast merken we in onze maatschappij dat 
er soms gekozen wordt voor crematie om de 
‘confrontatie’ met de dood uit de weg te gaan. De 
gedachte aan een verterend lichaam, vindt men 
verschrikkelijk. ‘De dood hoort bij het leven en is zo 
erg nog niet. Je verlaat de zaal en de medewerkers 
van het crematorium doen verder onzichtbaar hun 
werk. Een crematie verhult en verzacht, een begra-
fenis onthult en confronteert’ (ds. L. Terlouw). 
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Begraven of cremeren

Soms is er ook een stuk ontkenning van het leven 
na de dood. Verbranding geeft dan aan: het is af-
gelopen, er is niets meer. Zie je wel, er volgt geen 
oordeel.
 
Tot slot: In het christelijk geloof horen begraven 
en opstanding bij elkaar. Het lichaam is wel dood 
vanwege de zonde, maar niet waardeloos! De 
scheiding van lichaam en ziel betekent niet dat het 
lichaam een onbruikbaar ‘ding’ geworden is. Dit in 
tegenstelling tot crematie, dat zijn oorsprong heeft 
in de gedachte, dat de geest van de overledene uit 
het lichaam moet worden bevrijd. Een on-Bijbelse 
mensbeschouwing, waarin het lichaam wordt ge-
zien als een lager, minder deel, dat moet worden 
vernietigd, opgelost, zodat de geest zich kan be-
vrijden. 
De christelijke hoop is echter niet de ‘oplossing’, 
maar de ‘verlossing’ van het lichaam. Dat het li-
chaam vergaat is een verschrikkelijk gevolg van 
de zondeval. Het sterfelijke lichaam dat dood is 
vanwege de zonde, zal levend gemaakt worden als 
Christus wederkomt. Zoals de Eersteling Christus 
het graf verliet, zo zullen de lichamen van Gods 
kinderen worden opgewekt in heerlijkheid. Zou 
een christen dan niet net als de Heere Jezus in 
het graf willen blijven tot de grote dag van de 
opstanding? 1 Korinthe 15:42-43 wijst ons erop: 
‘Het lichaam wordt gezaaid in ‘verderfelijkheid’, 
het wordt opgewekt in ‘onverderfelijkheid’. Ook 
het lichaam wordt verlost. Onze lichamen zijn het 
eigendom van Christus en van God. De lichamen 
‘rusten’ tot het moment dat Christus hen uit het 
graf zal roepen. Als wij iemand begraven gaat daar 
een machtig getuigenis van uit: Er volgt een op-
standing!
Want Hij Zelf is opgestaan ‘ten derde dage’. Toen, 
op de eerste dag van de week, bleken het graf en 
de hel niet krachtig genoeg om de Heere Jezus 
vast te houden. Hij is gestorven naar de Schriften 
en begraven en opgewekt naar de Schriften 
(1 Kor. 15:3-4). Die laatste twee horen dus bij elkaar. 
De begrafenis hoort niet bij het sterven, maar bij 

het Eeuwige Leven. 
We komen iedere dag dichter bij het einde. De 
vraag is wat onze verwachting is. Zijn wij verlost 
van de dood? Door wedergeboorte met Hem 
opgewekt in een nieuw leven? Dan mag je het 
belijden aan een open graf: ‘Ik geloof… de weder-
opstanding uit de doden. En een eeuwig leven.’
In het kort:
• Begraven is in de Bijbel de ‘normale praktijk’
• Verbranding staat in het teken van oordeel en 

straf
• Crematie heeft zijn oorsprong in een on-Bijbel-

se mensbeschouwing
• Begraven en opstanding horen bij elkaar

Gerbrand de Jong

 

Literatuurtips:
Dichterbij het einde – 
       ds. R. van Kooten, Uitgeverij Groen 2005 

Liever toch bezoek – 
       ds. P. Vermaat, 
       Uitgeverij Boekencentrum 2009
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