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Verslag van de Toerustingsdagen van 

de Hersteld Hervormde Vrouwenbond, 

gehouden op dinsdag 25 maart 2014 in 

de Maranathakerk te Ridderkerk en op 27 

maart in de Hersteld Hervormde Kerk in 

Elspeet

N. Joppe-de Waard

Van de redactie
A. Rijken-Ubak

We mogen terugzien op goede 

Toerustingsdagen! We hopen 

dat deze dagen, ook in het verdere, 

nog een zegen mogen voortbrengen. 

Duidelijk kwam naar voren dat we 

geen personen afwijzen, maar wel de 

evangelische beweging. Ds. J.M.D. 

de Heer zegt in zijn boek ‘De evan-

gelische beweging’: ‘Laten we ons zo 

verdiepen in Gods Woord dat we zelf 

inzien op welke punten de evange-

lische beweging dwaalt. Ons gevoel 

kan geen maatstaf zijn. Hoe velen 

laten zich door zo’n gevoel leiden? Tij-

dens de Synode van Dordrecht hebben 

de afgevaardigden niet hun gevoel 

maar Gods Woord als uitgangspunt 

genomen. Zij kenden Gods Woord én 

leefden uit Gods Woord. Misschien 

zijn we nu wel bij de kern van de aan-

trekkingskracht van de evangelische 

beweging, namelijk een groot gebrek 

aan kennis van Gods Woord en een 

groot gebrek aan waar geestelijk 

leven vanuit het Woord. Als dat gaat 

ontbreken, is het een voedingsbodem 

voor allerlei wind van leer, ook voor 

de evangelische.’

Wij behoren dan wel tot een 

reformatorische kerk, maar 

met dat feit alleen kunnen we niet 

leven en zeker niet sterven. Dat kan 

alleen door een ware bekering en een 

persoonlijk geloof in Christus. De 

slotzang van beide dagen was het 10e 

vers van Psalm 147. Dat onze bede 

mag zijn: Zo doe Hij ook aan mij!

 

Hij gaf aan Jakob Zijne wetten,

Deed Isrel op Zijn woorden letten;

Hij leerde z’ in Zijn wegen wand’len;

Zo wou Hij met geen volken 

hand’len;

Die moesten Zijn getuigenissen

En Zijn verbondsgeheimen missen.

Laat dan Gods lof ten hemel rijzen;

Laat al wat adem heeft Hem prijzen!

A. Rijken-Ubak

W
e beginnen deze 

Toerustingsdagen 

met het zingen van 

Psalm 65 de verzen 

1 en 2. De 2e presidente, mw. A. 

Rijken-Ubak, heet alle aanwezigen 

hartelijk welkom. In het bijzonder 

ds. G. Hendriks uit Opheusden 

die voor ons hoopt te spreken over 

het onderwerp: Evangelisch of 

Reformatorisch? Na het welkomst-

woord leest zij met ons uit de 

Bijbel Efeze 2:1-10. Ds. Hendriks 

gaat voor in gebed en vraagt om 

een zegen over deze dag. Daarna 

zingen we van Psalm 105 de ver-

zen 2 en 3.

Ds. Hendriks begint zijn referaat 

met de opmerking dat het gaat om 

een heel uitgebreid onderwerp. 

Het is onmogelijk alle facetten te 

bespreken. Hij wil de voornaamste 

verschillen tussen reformatorischen 

en evangelischen benoemen.

Wij (de reformatorischen) kunnen 

niet doen alsof de evangelischen 

niet bestaan. We komen ze allemaal 

wel tegen. Ze zijn erg vrij en hun 

doen en laten. Vele jongeren, maar 

ook ouderen, worden door hen be-

invloed, verdwijnen uit de kerk en 

gaan naar een evangelische groep. 

Dit zijn niet alleen eenvoudige 

mensen die weinig geleerd hebben 

maar ook mensen die voorheen een 

ambtelijke functie vervulden in een 

reformatorische kerk. Ze benaderen 

de meeste dingen vanuit een andere 

gezindheid. Dit hoeft niet uitslui-

tend negatief te zijn, zij kunnen ook 

ons tot spiegel zijn.

Over het algemeen staan zij veel 

positiever in het leven dan wij. Ze 

hebben een levensstijl vol blijd-

schap en geloofszekerheid. Ze zijn 

heel vrijmoedig om over hun geloof 

te getuigen. De Heilige Geest krijgt 

veel aandacht. Het geloofsleven 

is niet alleen voor de zondag maar 

voor elke dag, zowel om te luisteren 

als er naar te handelen. God zien 

ze vooral als een liefhebbende God. 

Ze zijn actief in het overdragen van 

de Schrift en het geloof. Hier zien 

we een verschil, een kloof met ons. 

Zijn wij zo uitbundig en vrijmoedig? 

Durven wij aan de mensen die op 

onze weg geplaatst worden te vra-

gen: ‘Bent u al bekeerd?’. Bij ons 

is, helaas, bij velen een grote kloof 

tussen leer en leven. Elke zondag 

wordt de preek aangehoord maar 

zonder verdere betrokkenheid erop 

te hebben, verlaat men de kerk 

weer. Hoevelen zijn er onze kring 

die nooit iets aan Bijbelstudie doen? 

Geen kring of vereniging bezoeken? 

De evangelische beweging kent 

geen kerk zoals wij die kennen met 

regels, commissies en structuur. Ze 

treden op als gemeente of kring. 

Het IK maakt deel uit van een 

kring. Ze zitten niet vast, zijn er in-

dividueel en vrijblijvend. Geloof en 

kerk wordt niet aan elkaar verbon-

den. Het kerkelijk leven wordt niet 

zo ingekaderd als bij ons. Tot zekere 

hoogte is dit hun zwakheid. 
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grond. Ze weten zich niet afhankelijk 

van de genade van God. Dit is een heel 

groot onderscheid met ons, dit open-

baart zich door alle dingen heen.

We gaan vergelijken met ons. Is het 

bij ons zoveel beter? Heeft de predi-

king bij ons zoveel effect? Gaan wij de 

kerkdienst net zo uit als we erin gegaan 

zijn? Doet het Woord ons wat? Of 

beredeneren we dat als we niet uitver-

koren zijn we toch nooit zalig kunnen 

worden? Dat genade van God vandaan 

moet komen en we ons daar dan bij 

neerleggen? Als het Woord wel aan-

slaat, zijn er veel mensen die worstelen 

met de toeëigening van het heil. Het 

komt niet tot een doorbraak. Weinigen 

komen tot geloofszekerheid. Middelijke 

oorzaak hiervan kan zijn dat de predi-

king scheef gegroeid is. 

Dat er verkeerde accenten gelegd 

worden door sommige zaken te bena-

drukken en andere dingen juist niet. De 

prediking moet het hele Oude en Nieu-

we Testament omvatten. Grote Bijbelse 

leerstellingen moeten gehandhaafd blij-

ven. De verkiezing komt achteraan als 

troost. De leerobjecten ellende, verlos-

sing en dankbaarheid uit de Heidelberg-

se Catechismus moeten altijd aanwezig 

zijn, als kader waarin de prediking zich 

moet bewegen. Twijfel en onzekerheid 

moet niet gepreekt worden als kenmerk 

maar de geloofszekerheid. Het moet een 

prediking zijn die uit God komt, Hem 

grootmaakt en Hem vereert. Wie is de 

Eerste, de Getrouwe en de Laatste? 

God of de mens? God, als de Drieënige 

God in Zijn verbondsliefde. Hij zorgt 

dat we zalig worden uit genade, verwor-

ven door Christus. Alleen Hem de eer. 

Evangelischen zeggen wel dat God de 

eer moet krijgen, maar ontkrachten dit 

door hun eigen inzicht dat de mens het 

zelf moet doen.

De levensstijl en levensheiliging is 

bij hen nogal anders dan bij ons. Zij 

zijn Nieuwtestamentische christenen, 

daarom hoeven ze zich niet aan de wet 

te houden. Bij ons wordt de wet elke 

zondagmorgen voorgelezen opdat we 

een regel hebben om naar te leven. 

Zij vinden dat Oudtestamentisch, zo 

moeten we niet meer leven. Alles is 

De evangelischen hebben geen ech-

te, eigen theologie. Ze erkennen niet 

de Belijdenisgeschriften. Ze hebben 

alleen de Bijbel, die staat boven al-

les. De persoonlijke band met Jezus, 

geleid door de Heilige Geest is van 

groot belang. Belijdenissen zien ze als 

museumstukken. Ze denken er nu wel 

wat meer over na maar dat is beperkt 

en oppervlakkig. De Bijbel lezen ze 

fragmentarisch. Ze vinden zichzelf 

Nieuwtestamentische christenen, Het 

Oude Testament zien ze als een twee-

derangs boek, goed voor het jodendom 

van vroeger en nu. Als het gaat om de 

eindtijd en de wederkomst, lezen ze er 

wel in.

In de prediking ligt bij hen grote na-

druk op persoonlijke wedergeboorte 

en aan Jezus verbonden zijn. Hierbij 

stellen ze de mens centraal. Hier komt 

een zeer wezenlijk verschil met ons 

naar voren. Wij leren dat God alleen 

de zaligheid bewerkt door Zijn Woord 

en de Heilige Geest. Wij worden uit 

genade zalig. Bij hen is genade: jezelf 

open stellen voor God en voor Jezus. 

De mens levert een groot aandeel aan 

zijn zaligheid, moet het zelf aannemen, 

moet zijn hart zelf open zetten, moet 

zelf kiezen, is zelf verantwoordelijk. 

Dat God het werkt door de Heilige 

Geest komt bij hen op de tweede plek. 

De mens staat duidelijk op de voor-

Vrouwencursus op 18 maart 2014 in 
Malawi. De jongste deelnemer is een 
baby van 7 dagen! (zie ook het verslag 
van de Toerustingsdagen)
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Ridderkerk

Elspeet

Elspeet

Elspeet
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Van de bestuurstafel

C.B. Hovestad-Stoffer

Als u dit leest is het wintersei-

zoen alweer voorbij. Ook de 

Toerustingsdagen en de Huishou-

delijke Vergadering zijn achter de 

rug. We hopen dat u met vreugde 

naar deze bijeenkomsten bent ge-

weest.

En wat nog belangrijker 

is, dat Gods Woord voor u 

open mocht gaan en u vanuit dat 

Woord bent toegerust voor het da-

gelijks leven in alle omstandighe-

den en op de plaats waar de Heere 

u gesteld heeft. 

Het landelijk bestuur is alweer 

bezig met de organisatie 

van de jaarlijkse Bondsdag. Deze 

wordt gehouden op donderdag 2 

oktober in de Bethelkerk te Lun-

teren. Het thema is: ‘De Tien Ge-

boden’. In de morgenvergadering 

hoopt ds. P.C. Hoek te spreken 

over ‘En God sprak al deze woor-

den’ en ds. G. Kater in de middag-

vergadering over ‘Om die te doen 

uit dankbaarheid’.

Na de drukke wintertijd volgt 

nu een tijd van rust. Velen 

trekken eropuit en dat is goed. 

Maar denkt u ook eens aan die 

leden van uw vereniging die juist 

tegen de zomertijd opzien. Kinde-

ren en kleinkinderen die weg zijn, 

het huis van de buren verlaten. 

En dan is het fijn om een kaartje 

te krijgen van een medevereni-

gingslid.

Het landelijk bestuur wenst u van 

harte Gods zegen voor de komen-

de tijd.

in Christus vervuld. Christus zegt: 

‘Draagt elkanders lasten’, daarin wordt 

alles samen gevat. Liefde hebben voor 

elkaar is heel belangrijk. Samenwonen, 

praktiserende homo’s en abortus wijzen 

ze af. Maar de persoonlijke levensstijl 

voor elke dag is heel oppervlakkig. Ze 

hebben weinig oog voor het kwade. Dat 

we Adamskinderen zijn en in zonde 

ontvangen en geboren zijn, moet je 

niet mee aankomen. Dat we, ook na de 

bekering, de oude mens nog altijd met 

ons meedragen, daar weten ze geen 

raad mee. God verzoent de zonden, 

maar wij blijven zondaar. Zij leven van-

uit de overwinningsgedachte: wij kun-

nen hier op aarde bijna volmaakt zijn, 

zonder zonde leven. 

Wat betreft de doop leren ze ook an-

ders dan wij. Bij ons worden de jonge 

kinderen gedoopt. De doop is het te-

ken van Gods genade. Ons doopsfor-

mulier is zo rijk van inhoud, daar kom 

je je leven niet mee klaar. Zij moeten 

niets van de kinderdoop en van het 

verbond hebben. Zij zien het verbond 

als iets van het Oude Testament, 

dus weg ermee. Zij leven volgens 

het Nieuwe Testament. Daar lees je 

over het Koninkrijk van God. Dat dit 

inhoudelijk hetzelfde is, zien ze niet. 

Ze beroepen zich op Markus 16:16 

waar staat: ‘Die geloofd zal hebben 

en gedoopt zal zijn, zal zalig worden’. 

Ze pinnen zich vast op deze volgorde, 

zonder te kijken naar het verband 

waarin dit geschreven is. Dat de tekst 

verder gaat: ‘maar die niet zal geloofd 

hebben, zal verdoemd worden’, daar 

hebben ze het niet over.

Ze denken vanuit de moderne mens. 

Het ik is heel belangrijk. Het individu-

alisme komt sterk naar voren. Ik ben 

wedergeboren, ik geloof, ik wil bewust 

belijdenis doen dus ik wil mij laten 

dopen. God mag dan bij die doop het 

zegel geven op mijn geloof.

De overdoop komt veel voor. Het is de 

reinste miskenning van het verbond van 

God, van Zijn grote genade. 

Wij mogen erop terugvallen dat we ge-

doopt zijn. Een doopdienst dient, net als 

het Heilig Avondmaal, te zijn ter ver-

sterking van ons geloof. Veel onderwer-

pen moeten blijven liggen. Wij mogen 

dankbaar zijn om de structuur vanuit 

het Woord. Wie kan het geloof anders 

werken dan God, dan de Heilige Geest? 

Lof aan de Drieënige God! Na dit dui-

delijke referaat zingen we van Psalm 25 

de verzen 4 en 5. Ondertussen wordt 

er gecollecteerd voor de onkosten. Ds. 

Hendriks sluit de morgen af met gebed 

en vraagt een zegen voor de maaltijd.

Dan heeft mw. Rijken nog enkele me-

dedelingen. Zij heeft het zendingsveld 

in Malawi bezocht en heeft op de 

Vrouwencursus, die ds. R.J. Oomen 

geeft, onder andere de hartelijke groe-

ten van de Vrouwenbond gedaan. Nu 

brengt ze aan ons van ds. Oomen en de 

voorzitter van de synode van de Refor-

med Presbyterian Church, ook namens 

de vrouwen van de RPC, wederkerig de 

hartelijke groeten over.

Tevens hartelijk dank voor de steun die 

ze van ons mochten ontvangen, met 

name door ons project Chifundo. Dan 

is er pauze. Er zijn diverse artikelen te 

koop.

De middagbijeenkomst begint met het 

zingen van Psalm 119 vers 1. Daarna 

leest mw. Rijken Efeze 4:1-16. Ds. 

Hendriks opent de middagbijeenkomst 

met gebed. Mw. Visser, van de vrou-

wenvereniging ‘Ruth’ uit Barendrecht 

leest een gedicht voor uit de bundel 

Stille verwondering van Jenny Goud 

met als titel: ‘Lo#ied’. In Elspeet neemt 

mw. Van Ark deze taak op zich met het 

gedicht: ‘De zwerver’.

Ds. Hendriks heeft vier vragen opge-

steld naar aanleiding van zijn referaat. 

Deze worden nu in groepen besproken.

Als iedereen haar plek weer in de kerk 

heeft ingenomen, zingen we van Psalm 

85 het 3e vers. Dan leidt ds. Hendriks 

de plenaire bespreking van de vragen. 

Ook worden nog enkele andere vragen 

beantwoord. Hierna spreekt mw. Rij-

ken een dankwoord uit en zingen we 

het 10e vers van Psalm 147.

Ds. Hendriks sluit deze dagen af met 

dankgebed.
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19 mei
Waddinxveen: regioavond West
Spreker: ds. P. den Ouden
Onderwerp: De christenvrouw

2 oktober
Lunteren: 6e Bondsdag
Sprekers: ds. P.C. Hoek en ds. 
G. Kater
Onderwerp: De Tien Geboden

Op alle bijeenkomsten zijn 
onze bekende fotokaarten te 
koop!

Ons 6e Bijbelstudieboekje gaat over de Tien Geboden en de indeling is als volgt: 

01. Ds. R. van de Kamp Opschrift en 1e gebod

02. Ds. B.D. Bouman    2e gebod

03. Ds. W.J. van den Brink  3e gebod

04. Ds. C.M. Buijs     4e gebod

05. Ds. D.J. Diepenbroek  5e gebod

06. Ds. N.A. Donselaar   6e gebod

07. Ds. J.W. van Estrik    7e gebod

08. Ds. A. de Groot     8e gebod

09. Ds. D. Heemskerk    9e gebod

10. Ds. L.M. Jongejan    10e gebod

11. Ds. J. Joppe      Mattheüs 22:37-40

Het boekje kost € 5,50 voor leden van de Bond en € 6,50 voor niet-leden. 

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

Uit de regio’s

Agenda

Kopij voor de website en voor 

het volgende blad kunt u voor 

4 augustus e-mailen naar: 

a.rijken-ubak@solcon.nl

Verslag regioavond Zuid-West 
20 maart 2014 te Ouddorp

D
e presidente, mw. E. Melaard, 
heet alle bezoekers hartelijk 
welkom, in het bijzonder ds. 

L.W. Ch. Ruijgrok, die een lezing voor 
ons hoopt te houden. Vervolgens leest 
mw. Melaard Psalm 40:4 (berijmd) en 
mediteert in haar inleiding over: ‘De 
lessen van De Heere Jezus’.
Naast Gods woord, hebben wij ook de 
Bijbelstudieboekjes. De oproep klinkt 
om getrouw Gods woord te onderzoe-
ken en getrouw op de verenigingsavon-
den komen.

De Heere kwam naar de aarde om voor 
onze zonde te lijden en sterven, maar 
hij mocht ook weer opstaan. Ook voor 
ons als vrouwen, opdat dit ons verlan-
gen mocht zijn. Ds. Ruijgrok gaat ons 
voor in het gebed. Vervolgens leest hij 
Lukas 2:39-52, Johannes 19:25-30 en 
Psalm 45:1 (berijmd) met ons.

Naar aanleiding van het gelezen 
Schriftgedeelte gaat ds. Ruijgrok over 
tot de lezing ‘De lessen uit het leven 
van de Heere Jezus’. 

De dominee heeft drie punten:
1.  Uit zijn persoon. 
2.  Uit zijn werk. 
3.  Uit zijn voorbeeld.

1.  Hij is Gods Zoon, Zijn woorden zijn 
Gods woorden, hij staat oog in oog 
met God.

2.  Zijn leven werd ook ontvangen en 
geboren in heiligheid, vol heilige 
liefde tot de naaste. Hij was zonder 
zonden.

3.  Hij is ons aller voorbeeld, Hij kwam 
om te dienen maar niet om gediend 
te worden. Hij bad aan het kruis: 
‘Vader vergeef het hun, want ze 
weten niet wat ze doen.’

Kunnen wij onze naaste verdragen? 
Wij de grootste der zondaren, zijn wij 
vergevingsgezind?

Na deze zo indringende lezing zingen 
wij Gezang 2 de verzen 1 en 3. Tijdens 
het zingen wordt er gecollecteerd voor 
het Bijbelhuis in den Helder. Na de 
pauze zingen wij van Psalm 21 de ver-
zen 4 en 5. Mw. Klepper leest voor ons 
een gedicht ‘Zonder bloedstorting is er 
geen vergeving’ (Christien de Priester).
 
Hierna is er mogelijkheid tot vragen 
stellen aan de dominee. 
Ter afsluiting van de avond zingen we 
van Psalm 98 de verzen 2 en 3. 
Ds. Ruijgrok sluit de avond af met 
dankgebed.

A. Slingerland-van Mullem | secretaresse

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2014-2015

Mededelingen
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