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Van de redactie
A. Rijken-Ubak

In deze bijdrage het verslag van onze 

7e Bondsdag. Opnieuw mogen we 

dankbaar terugkijken op een goed 

verlopen samenzijn. Een dag met be-

zinning over het gebed. Een dag ook 

met vele goede ontmoetingen. 

Rond de Bondsdag starten we het 

nieuwe verenigingsseizoen en 

inmiddels zitten we alweer op de helft. 

We leven in de dagen van Advent en 

zien uit naar de Kerstdagen. Advent 

in een wereld vol noden en zorgen. 

Dan denken we ook aan de vele vluch-

telingen. Ze komen uit de oorlog en 

zoeken de vrede. Onze wens en bede 

is dat zij met ons de ware vrede van 

de Kerstdagen mogen kennen en met 

ons buigen bij het Kind in de kribbe. 

Dat we allen persoonlijk mogen weten 

dat Hij niet alleen voor anderen maar 

ook voor ons gekomen is. Dat zo het 

Kind van Bethlehem de ware vrede 

geeft in onze harten alsook in die van 

de vluchtelingen. 

We denken aan het derde vers van de 

Lofzang van Maria: 

Hoe heilig is Zijn Naam!

Laat volk bij volk tezaam

Barmhartigheid verwachten;

Nu Hij de zaligheid,

Voor die Hem vreest, bereidt,

Door al de nageslachten.

Voor alle data geldt: Deo Volente.

Het is een zonovergoten morgen als de 

2e presidente mw. A. Rijken-Ubak om 

negen uur alle medewerkers aan deze 7e 

Bondsdag hartelijk welkom heet. Ze leest 

Mattheüs 6: 5-15 en vraagt de Heere om 

een zegen over deze dag.

C.B. Hovestad-Stoffer

W
e beginnen deze 

Bondsdag om half 

elf met het zingen 

van Psalm 25 vers 

2 en 3. De 1e presidente mw. N. 

Schalkoort-Zijderveld heet alle aan-

wezigen hartelijk welkom. Het the-

ma van deze dag is: ‘Leer ons bid-

den’. De sprekers hierover zijn ds. 

H. Lassche uit Rijssen en ds. W.M. 

van der Linden uit Sprang-Capelle. 

Het gebed is het voornaamste stuk 

van de dankbaarheid, zo lezen we in 

de Heidelbergse Catechismus.

Daarna leest ds. Lassche Lukas 

11:1-13 en vraagt een zegen over 

deze dag. Het referaat van ds. Las-

sche heeft als titel: ‘Waartoe het 

gebed’. Wat staat er over het bidden 

geschreven in de Kleine Westmin-

ster Catechismus: Bidden is een be-

langrijk onderdeel van de eredienst. 

Wat is bidden? Spreken tot God. 

Het opzenden van onze begeerte 

tot God. Met belijdenis van onze 

zonden, en dankbare erkentenis van 

Zijn weldaden (barmhartigheden).

Maar het moet ook gaan over die 

dingen die overeenkomen met Zijn 

wil. Geen verkeerde verlangens. Het 

gebed mag geen verlanglijstje zijn. 

Ook is het niet alleen bidden, maar 

ook danken. Het gebed heeft niet 

voor niets een plaats in het stuk van 

de dankbaarheid in onze Heidel-

bergse Catechismus. We mogen ook 

wijzen op de Psalmen. Dit zijn ook 

gebeden tot de Heere.

Ook in de Westminster Confessie 

wordt geschreven over het gebed. 

Het gebed wordt door God van 

alle mensen vereist, Psalm 65 zegt: 

‘Gij hoort het gebed, tot U zal alle 

vlees komen.’ Hoe kunnen wij recht 

bidden: Alleen met en door de hulp 

van de Heilige Geest. Bidt zonder 

ophouden. Het gebed moet een 

wezenlijk onderdeel zijn van ons 

leven. Zoals ademhalen. Dat doen 

we ook automatisch. Zo is het gebed 

de ademhaling van de ziel. 
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Hoe bidden we (hardop)? Niet zonder 

ons verstand. We moeten het hoofd er-

bij houden. In taal die begrepen wordt. 

Vervolgens met eerbied bidden, want 

God is een Heilig God! Maar ook met 

ootmoed, zoals Abraham sprak: ‘ik heb 

mij onderwonden om tot U te spreken.’ 

Tenslotte met kracht, vurige kracht, 

want een krachtig gebed van een recht-

vaardige vermag veel (Jak.5:16). Lees 

in dit verband ook eens het boek van 

ds. F. Bakker: Gebedsgestalten.

Tot slot, laten we gelovig tot de Heere 

bidden en volharden. De Heere zegt 

in Zijn Woord: ‘Bidt en u zal gegeven 

worden.’ En God is een waarmaker van 

Zijn Woord. In 2 Korinthe 1:20 staat: 

‘Want zovele beloften Gods als er zijn, 

die zijn in Hem ja, en zijn in Hem 

amen, Gode tot heerlijkheid door ons.’ 

Na dit leerzame referaat zingen we 

Psalm 17 vers 3 en 4 en wordt er ge-

collecteerd voor de onkosten van deze 

dag. Pianist Ton Burgering en organist 

Wouter Schalkoort laten ons nu ge-

nieten van een muzikaal intermezzo. 

Allereerst spelen ze ‘Het gebed des 

Heeren’ gevolgd door ‘Amazing Grace’ 

(Lo"ied op Gods genade; Hymne van 

John Newton; 1725-1807).

Mw. Rijken heeft verschillende me-

dedelingen over onder andere het Bij-

belstudieboekje. Ds. Lassche dankt de 

Heere voor de morgenvergadering en 

vraagt een zegen voor de maaltijd.

In de pauze is er volop tijd voor ont-

moeting en velen bezoeken de ver-

kooptafels in de grote tent. Ook kan 

de presentielijst getekend worden. Na 

de middagpauze wordt het programma 

hervat met het zingen van Psalm 65 

vers 1 en 2. Ds. Van der Linden leest 

Lukas 18:1-14. Hij dankt de Heere 

voor de maaltijd en vraagt om een 

zegen voor de middagvergadering. We 

zingen Psalm 141 vers 1 en 2 en tij-

dens dit zingen wordt er gecollecteerd 

voor het project van de HHV: Uitbrei-

ding Godsdienstonderwijs bij Adullam 

Gehandicaptenzorg. ‘Helpt u mee aan 

het project van de HHV?’

Het referaat van ds. Van der Linden is 

getiteld: ‘Waar om te bidden’. 

In het leven is niets zo belangrijk als 

het persoonlijk gebed van de ware 

christen. Want hoe zouden wij God 

kunnen dienen, Zijn geboden houden, 

dicht bij Hem blijven, zonder te bid-

den? Daarom mijn vraag: Bent u een 

bidder? Niet of u wel eens bidt, maar 

een bidder. Geen farizeeër, maar een 

tollenaar. Hebben wij de Heere echt 

nodig? Of denken wij diep van bin-

‘Ik heb mij onderwonden om tot U 

te spreken’
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Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

We mogen terugzien op een 

goede Bondsdag in de Bet-

helkerk in Lunteren. Met velen 

uit het hele land waren we bijeen 

om te luisteren naar de boodschap 

vanuit de Bijbel. Het thema was: 

‘Leer ons bidden’. Wij hopen dat 

het onderwijs dat we mochten 

ontvangen tot zegen zal zijn, in 

het bijzonder voor de behandeling 

van de Bijbelstudies over het ‘Onze 

Vader’ in dit winterseizoen. De 

vraag voor ons allen is: Zijn wij 

biddende vrouwen?

Ons nieuwe project voor ‘Uit-

breiding Godsdienstonder-

wijs Stichting Adullam Gehan-

dicaptenzorg ‘ is gestart. U bent 

er vast al mee bezig, van harte 

aanbevolen!

De beide Toerustingsdagen in 

Ridderkerk en Elspeet zijn 

voorbij. Het waren goede ont-

moetingen rondom het thema ‘De 

christenvrouw in deze tijd’.

De Adventstijd is weer aange-

broken. Deze periode wordt 

ook gekenmerkt door het gebed 

zoals we dit tegenkomen in Jes-

aja 64: ‘Och, dat Gij de hemelen 

scheurdet, dat Gij nederkwaamt.’ 

Wij mogen weten dat de Heere dit 

gebed verhoord heeft in de zen-

ding van Zijn Zoon. Dan is er ook 

vandaag een biddend uitzien naar 

Zijn komst in ons hart. Grote blijd-

schap die al de volken wezen zal.

Wij wensen u gezegende 

Kerstdagen en een heilrijk 

2016 toe.

nen, heeft bidden wel zin? We hebben 

moeite met bidden, onze gedachten 

dwalen steeds af. Dit is vaak de manier 

waarop we met God spreken. Hoe kan 

dit anders worden. De farizeeër bad, 

maar was niet op God gericht maar op 

zichzelf. Bij de tollenaar was het an-

dersom: ‘O God, wees mij de zondaar 

genadig.’ Mensen houden zich meer 

bezig met wat en hoe ze spreken, dan 

met Wie ze spreken. Bidden is een 

spreken en staan voor Gods heilig aan-

gezicht. Als we dat beseffen, verandert 

ons bidden. Dan komen we als een 

hulpeloze tot God. Deze zaken kunnen 

alleen geleerd worden op de school 

van de Heilige Geest. Dan komt er die 

vertrouwelijke omgang, zoals een kind 

met zijn vader omgaat. Dan durf je veel 

van de Heere te vragen. 

Wat mogen we dan van de Heere vra-

gen? Alle geestelijke en lichamelijke 

nooddruft. Letterlijk betekent dit, alles 

wat we nodig hebben, maar wat we 

missen. Het gaat er ook om dat we al-

tijd de eer van God op het oog hebben. 

Vraag vrijmoedig om bekering, geloof, 

heilige levenswandel. Dit alles is tot 

Gods eer en ons welzijn. 

Houdt vaste tijden voor het gebed. 

Spreek niet over uw zonde of uw pro-

blemen in het algemeen, maar benoem 

ze concreet voor de Heere. Dat deed 

Jakob ook toen hij de Heere vertelde 

dat hij bang was voor de ontmoeting 

met Ezau. Niets is te onbelangrijk om 

voor de Heere neer te leggen. De  

Heere wil grote dingen doen, nee, niet 

om het gebed, maar wel op het gebed. 

Wat voelen we nu ons tekort. Bidt om 

de leiding van de Heilige Geest. Hij 

leert ons hoe we echt moeten bidden. 

De vraag is: Hebt u nu een leven van 

gebed of ontbreekt daar veel aan? 

Denk dan aan het bidden van Christus 

dat Hij verricht in de hemel. Zijn bid-

den overstijgt al ons bidden. Het is een 

troost voor Gods strijdende kerk op aar-

de, dat van Jezus staat geschreven: ‘Die 

ook ter rechterhand Gods is, die ook 

voor ons bidt!’ Hij hoort de wens van 

allen die Hem vrezen, hun bede heeft 

Hij nimmer afgewezen.

Tijdens het tweede muzikale intermez-

zo luisteren we naar Psalm 123 en het 

lied ‘Neem mijn leven’. 

Ds. Lassche en ds. Van der Linden beant-

woorden de vragen die naar aanleiding van 

de beide referaten gesteld worden.

Dhr. J. van Velthuizen vertelt iets over 

het project ‘Uitbreiding van het Gods-

dienstonderwijs bij Adullam Gehandi-

captenzorg’. Dit onderwijs moet wor-

den aangepast aan alle niveaus van de 

cliënten binnen Adullam. U hebt daar 

al uitgebreid over kunnen lezen in de 

vorige uitgave van ‘Zicht op de Kerk’. 

We hopen op een mooi resultaat voor 

dit belangrijke werk ten dienste van 

onze gehandicapte medemens.

Hersteld Hervormde 

Vrouwenbond

Godsdienstonderwijs bij Adullam

IBAN NL39 INGB 0005 6808 99

Hersteld Hervormde Vrouwenbond te 

MIddelharnis onder vermelding van:

project Adullam
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26 januari 2016:
Zuilichem: Regiobijeenkomst Zuid-Oost

Spreker: Evangelist Bor

Aanvang: 19.45 uur, vanaf 19.15 uur ontvangst met 

kof$e

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten 

te koop! 

Ons 7e Bijbelstudieboekje gaat over het ‘Onze Vader’.

U kunt het boekje nog tot 31 december bestellen bij: 

a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 561287

De prijs voor leden is € 5,50 

en voor niet-leden € 6,50

(excl. verzendkosten)

Agenda

Kopij voor het volgende blad kunt u voor 4 januari 
2016 e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl
Tevens kunnen de berichten voor de website naar 
bovengenoemd e-mailadres gestuurd worden.
e-mail secretaresse HHV: cbhovestadstoffer@solcon.nl

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2015-2016

Mededelingen

Mw. Schalkoort bedankt de beide 

predikanten voor het houden van hun 

referaat en wenst hen Gods zegen in 

de gemeenten die ze mogen dienen. 

Ook een woord van dank voor de beide 

musici voor de begeleiding van de sa-

menzang en het muzikale intermezzo. 

Er wordt achter de schermen heel veel 

werk verzet om een Bondsdag goed en 

ordelijk te laten verlopen. Allen harte-

lijk dank daarvoor en in het bijzonder 

het kostersechtpaar Rijswijk en hun 

medewerkers.

Het belangrijkste van deze dag was de 

boodschap vanuit de Bijbel. ‘Leer ons 

bidden’. Zijn wij biddende vrouwen? 

Laten we alles wat we vandaag gehoord 

hebben, meenemen, overdenken en 

bewaren in onze harten. Ze wenst allen 

een goede thuisreis waarna ds. Van der 

Linden na het zingen van Psalm 145 

vers 6 eindigt met dankgebed.

Opbrengst van de collecte voor de
onkosten van de Bondsdag  € 2.756,18 

Opbrengst van de collecte voor het
project voor Adullam:  € 2.774,25

19


