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C.B. Hovestad-Stoffer

Rondom het levenseinde

Toerustingsdagen 
2017

Op 22 en 29 maart 2017 zijn er bij 

elkaar ongeveer 300 dames naar El-

speet en Ridderkerk gekomen voor 

de Toerustingsdagen van de Hersteld 

Hervormde Vrouwenbond. In Elspeet 

heeft mw. N. Schalkoort-Zijderveld 

de leiding en in Ridderkerk mw. A. 

Rijken-Ubak. 

Na het zingen van Psalm 103 vers 8 

en 9 en een kort openingswoord leest 

de spreker voor de beide dagen, dr. 

P.C. Hoek, Job 14:1-12 en gaat ons 

voor in gebed. De predikant spreekt 

op de beide dagen over het onder-

werp ‘Rondom het levenseinde’. 

Hij begint zijn referaat met de woor-

den uit het bekende Paasgezang: 

‘Nu jaagt de dood geen angst 
meer aan’
Is dit ook zo? Vreest een christen – hij 

of zij die de eenheid en de gemeen-

schap met Christus kent – inderdaad 

op geen enkele wijze de dood, het ein-

de, het graf? Is dit niet een vorm van 

geestelijke overmoed? Calvijn schrijft: 

‘Niemand heeft goede vordering ge-

maakt in de leerschool van Christus, 

dan hij, die de dag van zijn dood en de 

laatste wederopstanding met vreugde 

verwacht.’ Misschien kijkt u daarvan 

op of schrikt u ervan. U denkt, door 

hetgeen u hebt ervaren, met vrees aan 

het sterven. Of misschien juist niet, 

omdat u getuige was van een volle 

overgave op het sterfbed. 

Vrees vanwege de zonde
De dood kan ook een kind van God, 

nooit onverschillig laten. Het is de 

laatste vijand, waarmee we nooit op 

voet van vriendschap komen te staan. 

Al wil de wereld ons in deze tijd wel 

anders doen geloven. De Bijbel spreekt 

een andere taal. Door de zonde is de 

dood in de wereld gekomen. In het 

doopformulier staat dit zo aangrijpend: 
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Namelijk dat dit leven niets anders is 

dan een gestadige dood. Een onom-

keerbaar stervensproces, soms duurt dit 

één jaar, dertig jaar of tachtig jaar. We 

moeten dan ook niet verbaasd zijn als 

we ziekte of andere ongemakken on-

dervinden. Dit kan ons doen schudden 

op onze fundamenten, maar we hebben 

in dit leven niet anders te verwachten. 

En de mens gaat naar zijn eeuwig 

huis. En dan maakt het heel wat uit 

van welke makelij dat huis is. 

Vrede vanwege de Zoon
We hebben de leerschool van Christus 

nodig, het bloed van het geslachte 

Lam. Dan is de dood haar prikkel 

kwijt. Want waar Christus komt, moet 

de dood wijken. Nu jaagt de dood geen 

angst meer aan: daar kan alleen maar 

sprake van zijn als alles is voldaan. En 

dat is enkel Zijn werk!

De verschrikking van de 
laatste vijand
Betekent dat dan inderdaad dat je 

nooit meer vreest? De Bijbel spreekt 

met huiver over dood en graf. 

Ook het geloof van de christen wordt 

aangevallen en aangevochten. Maar 

juist dan, als het gaat door het dal van 

de schaduw van de dood, mag je leren 

door genade dat je zeker kunt zijn van 

Christus. Dat is nooit vanzelfsprekend, 

maar maakt klein voor Hem. Er is maar 

één Schuilplaats, de toevlucht nemen 

tot Hem. Zijn graf heiligt ons graf. 

Voorbereid sterven
Als Hizkía van Jesaja het bevel krijgt 

om zijn huis te bereiden, omdat hij zal 

sterven, zal daar zeker ook een geeste-

lijke kant aan gezeten hebben. U kent 

zijn worsteling en gebed. 

Dit vraagt ook bij ‘voorbereid sterven’ 

onze aandacht. Is ons hart bereid? We-

ten we ons op doorreis? 

Je bent werkelijk reisvaardig als je 

rechtvaardig bent. En rechtvaardig 

kun je alleen maar zijn, als je in 

Christus bent. Als Zijn verzoenend 

sterven het rustpunt van je hart is. 

Bereid zijn betekent ook afscheid van 

elkaar nemen. Moeilijk en zwaar. 

Toch, als Zijn tijd daar is, voorziet de 

Heere ook in het loslaten. Hij maakt 

zelf banden los, waarvan wij niet los 

kunnen raken.

Bereid-zijn heeft ook een praktische 

betekenis. Maak keuzes en leg dit vast 

voor de nabestaanden. Veel dingen be-

reiden we goed voor, waarom de laatste 

dingen dan niet? 

Verlangen
Dat beluisteren we toch in de Bijbel. 

Zie Psalm 118 vers 17. Het verlangen 

Van de redactie
A. Rijken-Ubak

I
n deze bijdrage een verslag over 

de Toerustingsdagen. We kijken 

er met dankbaarheid op terug en 

hopen dat deze dagen nog een zegen 

mogen voortbrengen. Het thema was: 

‘Rondom het levenseinde’. Een onder-

werp dat ons toch allen raakt.

De dood blijft de laatste vijand die 

overwonnen moet worden. Pasen ligt 

alweer een paar weken achter ons. 

Maar als we de kracht van Christus’ 

opstanding mogen kennen dan pas 

kunnen we werkelijk Pasen vieren, 

zelfs in het aangezicht van de dood. 

Want dan weten we: We zullen niet 

sterven maar leven. Leven om de ver-

dienste van Christus.  

Zo zijn we aan het einde gekomen van 

het seizoen 2016-2017. We hebben ons 

opnieuw met een gedeelte uit de Bijbel 

bezig gehouden. Dit keer met het Bij-

belboek Esther. We hebben gezien dat 

uiteindelijk de Heere boven alles staat 

en dat Hij regeert. 

Zo is dat ook met ons leven. Ook daar-

in is alles van eeuwigheid bepaald:

‘Eer iets van mij begon te leven, was 

alles in Uw boek geschreven.’ 

Al sluit dat onze eigen verantwoorde-

lijkheid niet uit.

We gaan de zomer tegemoet. De Heere 

behoede ons op al onze wegen en geve 

dat we elkaar komend najaar weer in 

verenigingsverband mogen ontmoe-

ten.

Voor alle data geldt: Deo Volente.

Elspeet
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Ridderkerk
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De middagbijeenkomst begint met 

het zingen van Psalm 23 vers 1 en 2. 

Daarna leest ds. Hoek Openbaring 

20:11 tot hoofdstuk 21:8 en gaat ons 

voor in gebed. Een lid van de plaat-

selijke vrouwenvereniging leest een 

gedicht voor wat betrekking heeft op 

het onderwerp van deze dag. 

Achter op het programma staan vier 

vragen, die in groepen besproken wor-

den. Na het zingen van Psalm 84 vers 

1 worden deze vragen plenair  bespro-

ken en ook andere vragen vanuit de 

zaal worden beantwoord. 

De predikant wordt hartelijk bedankt 

voor zijn bijdrage en tot slot zingen 

we Psalm 73 vers 13 en 14. Dr. Hoek 

sluit deze dag af met dankgebed.

van het geloof is een verlangen naar de 

volle vreugde van de volkomen vereni-

ging met Hem. Verlangen naar de heel-

heid straks. Als we altijd bij de Heere 

mogen zijn. Zo is ook Job gestorven. 

Oud en der dagen zat. Dat is hoopvol! 

Job  was het leven niet zat, maar wel 

de strijd en moeite, de zonde. Hij zag 

niet uit naar de dood. Hoe kan dat? 

Hij zag uit naar het leven, vanwege 

heilige zin in het Leven.

Na dit duidelijke referaat zingen we 

Psalm 118 vers 8. Ondertussen wordt 

er gecollecteerd voor de onkosten. Ds. 

Hoek sluit de morgen af met gebed en 

vraagt een zegen voor de maaltijd. Er 

zijn nog enkele mededelingen en dan 

is er pauze.

Er zijn diverse artikelen te koop, zoals 

advocaat, kaarten, boeken enzovoort.



 

Eén ding is nodig  Lukas 13:23 

Dauwdruppeltjes

De Heere Jezus was rondreizende door 

het land toen een man tot Hem kwam 

met een vraag. ‘Heere, zijn er ook weini-

gen die zalig worden?’ Het is niet bekend 

wie deze vraag stelde, en waarom.

Het kan een vraag geweest zijn om Hem 

te verzoeken. Ook kan het een nieuws-

gierige vraag geweest zijn, of een vraag 

van verwondering of onderzoeking.

De vraag moet niet zijn of er veel of 

weinig zijn die zalig worden maar: kan ik 

nog zalig worden? Velen die het Woord 

horen, zullen evenwel niet zalig worden. 

Wat is bij zalig worden gelijk te schatten?  

Verlost  worden van zonden, straf en de 

toorn Gods. Een erfgenaam van God, 

Zijn genade, Zijn Koninkrijk en eeuwige 

heerlijkheid  te worden. Dat alles ligt 

opgesloten in het woord zalig.

 

De Heere Jezus geeft geen rechtstreeks 

antwoord op deze vraag. Strijdt om in te 

gaan door de enge poort. Want eng is de 

poort en breed is de weg die tot het ver-

derf leidt. Allen die zalig worden moeten 

door wedergeboorte ingaan door de enge 

poort. Dit brengt een omkeer en vernieu-

wing in het leven. Een gehoorzaamheid 

aan het Woord van God.

Zij die willen ingaan door de enge poort 

moeten hiervoor strijden en worstelen 

in het gebed, net als Jakob deed aan de 

Jabbok. Hij zei: ‘Ik zal U niet laten gaan, 

tenzij dat Gij mij zegent.’

Strijden tegen de zonde en ons verdor-

ven hart met al onze krachten. Als de 

HEERE hier zegt ‘strijdt’,  dan eist Hij 

genegenheid en wil, ten dienste van Zijn 

Koninkrijk. Want niemand strijdt daad-

werkelijk, dan die door genade zijn hart 

aan de Zoon van God heeft mogen over-

geven. In Fillippenzen 1:27 staat: ‘in één 

geest, met één gemoed gezamenlijk strij-

dende door het geloof des Evangelies’. 

Het woord ‘werken’ kan hier ook gebruikt 

worden als in Johannes 6:27 waar staat: 

‘Werkt niet om de spijze die vergaat, 

maar om de spijze die blijft tot in het 

eeuwige leven’. Bidt, werkt en strijdt om 

de zaligheid te verkrijgen, of gij zult bui-

ten blijven. Er moet wettelijk gestreden 

worden. Dat is strijden tegen wat God 

niet welbehaaglijk is. De volmaakte strijd  

heeft Hij gestreden voor Zijn kinderen. 

De poort is nauw die tot het leven leidt, 

en weinigen zullen dezelve vinden. En 

dan zal de deur gesloten worden, en zij 

begonnen buiten te staan. Waar zult u 

staan, binnen of buiten? Laat uw gena-

detijd niet voorbij gaan, bezig zijnde met 

de dingen van deze wereld.

‘t Is geen vertoon van glorie, roem en 

macht. Die strijd wordt slechts in ’s Heeren 

kracht volbracht.

Door zwakken, krachtelozen.

De Heere is het Die hun handen sterkt.

Hij is het Die alleen maar wond’ren werkt.

A.C. van Ark-van de Steeg
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Ons nieuwe Bijbelstudieboekje voor het seizoen 2017-2018 gaat 

over de ‘De geestelijke wapenrusting’ en de indeling is als volgt:

01.    Ds. L.W.Ch. Ruijgrok        Strijd

02.    Ds. J.L. Schreuders           Opwekking en toerusting tot de strijd

03.    Ds. M. van Sligtenhorst   Tegenstander(s)

04.    Ds. J.P. Stoel                      De lendenen omgord

05.    Ds. L. Treur                        Borstwapen der 

   gerechtigheid

06.    Ds. P. Verhaar                   Geschoeide voeten

07.    Ds. A. Vlietstra                  Schild des geloofs

08.    Ds. P. de Vries                   Helm der zaligheid

09.    Ds. A.A.F. van de Weg     Zwaard des Geestes                                    

10.    Ds. A. van Wijk                  Hoe te strijden

11.    Ds. H. van der Ziel            De overwinning

      

U kunt het boekje 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)

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2017-2018 



11 mei

Ridderkerk (Sionskerk):   Regioavond West  
Spreker:    ds. G.J. van Asperen 

15 mei

Epe:     Huishoudelijke   
    Vergadering 
    Noord-Veluwe

5 oktober

Lunteren:    9e Bondsdag
Thema:     ‘Zonder strijd geen  
    overwinning’
Spreker ‘s morgens:  ds. A. Vlietstra
Onderwerp:     ‘Strijdt gij om in
    te gaan’
Spreker ‘s middags:   ds. W.M. Mulder 
Onderwerp:     ‘De overwinning 
    door Hem’

16 november

Aalst:     Regioavond Zuid-Oost 
Spreker:    kand. G.K. Terreehorst
Onderwerp:    ‘De geestelijke strijd’

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende 

fotokaarten te koop!

Agenda

Kopij voor het volgende blad kunt u voor 31 juli e-mailen naar: 

a.rijken-ubak@solcon.nl

Tevens kunnen de berichten voor de website naar bovengenoemd e-mailadres 

gestuurd worden. e-mail secretaresse HHV: cbhovestadstoffer@solcon.nl

Standbeeld op een militaire begraafplaats in Frankrijk: 

Ik heb de goede strijd gestreden...
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Ook benieuwd naar onze 
collectie vloertegels?
 VLOERTEGELS EN WANDTEGELS | MEER DAN 1.000 SOORTEN

 PROFESSIONEEL ADVIES | VAKKUNDIG GELEGD

 VLOERVERWARMING | ALTIJD SCHERPE PRIJZEN

BEZOEK OOK ONZE 
TEGELOUTLET

Grote voorraad vloertegels, 
wandtegels en tegellijmen.

www.tegeloutletkroon.nl

Energieweg 8c, Meerkerk  |  0183-354225  |  info@kroonvloereninsteen.nl

www.kroonvloereninsteen.nl



50 jaar 
vrouwenvereniging 

‘Eben-Haëzer’, Doornspijk

Het was oktober 1966 dat een aantal 

vrouwen voor het eerst bij elkaar kwa-

men, samen met ds. Steur en ouderling 

Bossenbroek op een boerderij aan de 

Zuiderzeestraatweg. Mw. Hoeksma 

was onze 1e presidente. De vereniging 

groeide al snel. Er was behoefte aan 

een avond onder elkaar, samen Gods 

Woord lezen en onderzoeken. Na de 

pauze werd er voorgelezen uit een boek 

en ondertussen tikten de breipennen. 

Het handwerken is allang niet meer, het 

voorlezen ook niet meer. Nu hebben we 

voor de pauze een inleiding, na de pauze 

hebben we eerst een gedicht, daarna 

worden de vragen van de Bijbelstudie 

eerst in groepjes met elkaar besproken, 

daarna plenair. Het was eerst erg wen-

nen toen we ongeveer 20 jaar geleden 

zijn begonnen in kleine groepjes de 

vragen te bespreken. Maar nu zouden 

we het niet meer willen missen. Zo in 

kleine groepjes kunnen er makkelijker 

persoonlijke gesprekken ontstaan. En zo 

komt de vereniging al 50 jaar samen met 

elkaar. 19 oktober was de dag dat we dit 

jubileum mochten vieren. ’s Middags 

was er kof#e met gebak en er werd een 

groepsfoto gemaakt. Ook een aantal 

dames die de verenigingsavonden niet 

meer kunnen bezoeken waren er nu 

bij. We hebben 50 jaar aan ons voorbij 

zien gaan door middel van een power-

pointpresentatie. Veel dames in Veluwse 

klederdracht op de foto’s. Maar ook: 

wat zijn er al veel niet meer onder ons. 

Na de broodmaaltijd gingen we naar de 

kerk voor een herdenkingsdienst waarin 

ds. K. van Olst sprak uit Handelingen 

16:14 waar staat dat het hart van Lydia 

werd geopend na het horen van Gods 

Woord. Na de kerkdienst was er een 

druk bezochte receptie. Het bestuur 

heeft een jubileumgids samengesteld 

waarin veel herinneringen staan. In alles 

is het: 'Groot is Uw trouw, o Heer’!'

G. Korenberg-Spijkerboer 

secretaresse vrouwenvereniging ‘Eben-Haëzer’ Doornspijk

'Eben-Haëzer', dat is wat op 19 oktober 

2016 voor ons van toepassing was. Als 

we terugzien was het 50 jaar trouwe 

zorg van de Heere.
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Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Het is lente en het verenigingsle-

ven komt in een rustige periode. 

Maar voor de vakantie aanbreekt  

moet er door de besturen van de ver-

enigingen veel geregeld worden voor 

het nieuwe vergaderseizoen. Dit geldt 

ook voor het landelijk bestuur van de 

Vrouwenbond.

Op de Huishoudelijke Vergadering 

is het nieuwe project van de 

HHV, het Seminarium, gepresen-

teerd. De opleiding van de predikan-

ten op het Seminarium is zo belang-

rijk. De Heere Jezus heeft geboden 

om heen te gaan en het Evangelie te 

verkondigen aan alle creaturen. Maar 

die dat mogen doen moeten wel een 

goede opleiding ontvangen. Onze bij-

drage aan dit bijzondere project wordt 

zeer op prijs gesteld.

Op 5 oktober hopen we onze 9e 

Bondsdag te houden. Dé ont-

moetingsdag van de Bond. Zet u deze 

datum alvast in uw agenda. Het the-

ma van de Bondsdag is: ’Zonder strijd 

geen overwinning’. Ds. A. Vlietstra uit 

Katwijk aan Zee zal ‘s morgens spre-

ken over: ‘Strijdt gij om in te gaan’. 

Ds. W.M. Mulder uit Wijk en 

Aalburg spreekt in de middag-

vergadering over: ‘De overwinning 

door Hem’. Het nieuwe Bijbelstudie-

boekje is ook klaar. Het gaat over de 

geestelijke wapenrusting. We hopen 

dat ook deze Bijbelstudie tot zegen zal 

zijn voor ons persoonlijk leven en voor 

onze verenigingen.

Een gezegende zomer toegewenst.


