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Van de redactie

Voor alle data geldt: Deo Volente.

Zo zijn onze derde Bondsdag en de beide Toerustings

dagen alweer voorbij. We mogen terugzien op mooie 

dagen. Maar we hopen in de eerste plaats dat deze 

dagen een zegen mogen voortbrengen. Een zegen voor 

tijd én eeuwigheid.

Verreweg de meeste verenigingen behandelen op dit 

moment ons derde Bijbelstudieboekje. Paulus, blazende 

dreiging en moord, werd van een vervolger een verkon-

diger! We volgden Paulus en Barnabas op hun eerste 

zendingsreis. Terwijl de Heere Jezus door een Romeinse 

stadhouder was veroordeeld, mag een andere Romeinse 

stadhouder, genaamd Sergius Paulus, tot het geloof

komen.

Er is ook tegenstand; Paulus wordt zelfs gestenigd! De 

apostelen gaan echter door met hun werk: ‘Versterkende 

de zielen der discipelen, en vermanende dat zij zouden 

blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen 

moeten ingaan in het Koninkrijk Gods’ (Hand.14:22).

We denken aan de woorden van Bullinger na het over-

lijden van Zwingli:

‘De zegepraal der Waarheid ligt in Gods hand. Christus 

werd ook gedood en Zijn vijanden meenden te zege-

vieren. En alle profeten en apostelen zijn om Zijnentwil 

gelasterd. Wél degenen, die voor Hem smaadheid lijden 

en in Hem sterven. Zij zullen de overwinning smaken in 

der eeuwigheid.’

A. Rijken-Ubak

Bondsdag in 
Lunteren

‘Een zegen voor tijd én eeuwigheid’

Bondsdag Hersteld Hervormde Vrouwenbond in de 

Bethelkerk te Lunteren  

gehouden op 6 oktober 2011

Al vroeg is er grote bedrijvigheid bij de Bethelkerk te 

Lunteren. Voordat de bezoekers van de Bondsdag

arriveren moet er al veel werk verzet worden in de kerk 

en buiten op het plein. Wat is het fijn dat er ieder jaar 

zoveel hulp wordt gegeven!

Om negen uur komen de helpers en de vrouwen die 

achter de verkooptafels staan bij elkaar in de grote zaal 

voor de opening. Onze tweede presidente, mw. A. Rijken-

Ubak vraagt de Heere om een zegen over deze dag, en 

leest Matth. 22:23-40. 

De kerk is geheel gevuld als mw. N. Schalkoort-Zijder-

veld, eerste presidente, deze derde Bondsdag van de 

Hersteld Hervormde Vrouwenbond opent.

We zingen Psalm 116 vers 1, 2, 3 en 11. In haar welkomst-

woord benadrukt ze de waarde van het thema van 

vandaag: God liefhebben boven alles en de naaste als 

onszelf. Dit onderwerp wordt in twee referaten uitge-

diept. Ze heet de beide predikanten hartelijk welkom.

Ds. P. de Vries verzorgt het referaat in de morgenver-

gadering en ds. R. van de Kamp doet dit in de middag-

vergadering. 

Blij zijn we met de beide musici Wouter Schalkoort, orgel 

en Ton Burgering, piano. 

Er is een hartelijk welkom voor ds. R.W. Mulder, scriba van 

het moderamen van de generale synode, de afgevaardig-
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den van de verschillende commissies/bonden in de 

HHK en van andere vrouwenbonden, de fotograaf 

dhr. J. Bruinekreeft en een vertegenwoordiger van het 

Reformatorisch Dagblad.

Ds. De Vries leest Psalm 73 en gaat ons voor in gebed. 

Zijn referaat heeft als titel: ‘De liefde tot God’. 

In de Heidelbergse Catechismus, antwoord 6, staat

 terecht dat de mens geschapen is om God recht te ken-

nen, Hem van harte lief te hebben, en om Hem in de eeu-

wige zaligheid te loven en te prijzen. Wanneer de Heere 

Jezus de wet samenvat, combineert Hij een tweetal 

teksten uit de boeken van Mozes en zegt Hij dat we God 

moeten liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. 

Maar hoe krijgen wij God lief? Aan de ontdekking dat we 

God liefhebben gaat de ontdekking vooraf: Ik heb God 

niet lief. Het Evangelie is niet de boodschap dat mensen 

God liefhebben, maar dat God met Zijn liefde tot zondige 

mensen komt. Wij krijgen God lief, omdat Hij Zijn onver-

diende liefde uitstort in ons hart. Wij hebben Hem lief, 

omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Hoe komt die liefde 

tot God in de praktijk tot uiting? Wie God liefheeft, on-

derhoudt Zijn geboden. We mogen nooit een scheiding 

aanbrengen tussen die twee, alsof je God zou kunnen 

liefhebben, maar Zijn bevelen niet ernstig nemen. Liefde 

tot God gaat samen met liefde tot Gods Woord. Ware 

liefde tot God gaat ook samen met het aanroepen van 

Zijn Naam in het gebed. De taal van de Psalmen wordt 

onze taal. We gaan ook Psalmen zingen, bijvoorbeeld in 

gezinsverband. Het ware dienen van God geeft vreugde, 

maar ook droefheid. Droefheid naar God, omdat je nog 

zo weinig het beeld van Christus vertoont. Dagelijks heb-

ben we het bloed van Christus nodig om steeds dieper 

Gods liefde te smaken. Dan worden we klein, maar kun-

nen we toch zingen: ‘Maar ‘t is mij goed, mijn zaligst lot, 

Nabij te wezen bij mijn God; ‘k Vertrouw op Hem, geheel 

en al, Den HEER’, Wiens werk ik roemen zal.’

Na dit leerzame referaat zingen we Psalm 73 vers 13 en 

14 en wordt er gecollecteerd voor de onkosten van deze 

dag. Wouter en Ton vertolken Psalm 116 en het lied ‘De 

Heer’ is mijn Herder’. 

Mw. Rijken heeft aan het einde van deze morgenverga-

dering nog verschillende mededelingen gedaan, maar 

eerst leest ze twee brieven voor van het zendingsveld. 

Ds. R.J. Oomen groet ons hartelijk en vertelt in zijn brief 

iets over het vrouwenwerk in Malawi. 

Kandidaat Joh. Fekkes groet ons vanuit Suriname.

Ds. De Vries sluit deze morgenvergadering met 

dankgebed en vraagt om een zegen voor de maaltijd. 

In de pauze is er de ontmoeting met elkaar en kan er vol-

op gekocht worden in de grote tent. De opbrengst van 

deze verkoop is voor het zendingsproject van de HHV.

Om precies half twee opent ds. Van de Kamp de vergade-

ring met de lezing uit 1 Joh. 4:7-21, waarna hij de Heere 

dankt voor de maaltijd en een zegen vraagt voor de mid-

dagvergadering. 
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Vrouwenbond

Paulus werd gedreven door de 

liefde van Christus. Dat is de bron 

van de naastenliefde. Kunt u nog 

leven zonder die liefde? 
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Daarna is er een ingelast programmapunt. Voorin de kerk 

staat een standaard met een laken erover heen. Op dit 

laken staat het logo van de Vrouwenbond. 

Mw. Schalkoort vertelt eerst iets over de noodzaak van 

scholing voor de vrouwen en voeding voor de vele arme 

(wees)kinderen van Malawi en onthult daarna de naam 

van ons zendingsproject: CHIFUNDO. Dit betekent: 

BARMHARTIG. Een naam met een diepe betekenis. We 

lezen in Lukas 6 vers 36: ‘Weest dan barmhartig, gelijk 

uw Vader barmhartig is.’ Barmhartigheid heeft handen 

en voeten en een mond om te spreken. Barmhartigheid 

komt tot uiting in het leven van alledag. Door middel van 

Chifundo mogen en kunnen we als vrouwenverenigin-

gen meewerken aan de opbouw van Gods Koninkrijk. 

De collecte wordt daarom hartelijk aanbevolen!

De secretaresse, mw. C.B. Hovestad-Stoffer, leest de 

presentielijst voor, waarna ds. Van de Kamp zijn referaat 

houdt.

Het onderwerp is: ‘De liefde tot de naaste.’ 

Wie is mijn naaste? Ds. Van de Kamp wijst op verschil-

lende manieren om goed te doen aan onze naaste. Dat 

varieert van lid worden van allerlei goede doelen tot al-

leen maar geldelijk steunen. Er zijn twee bestemmingen 

die eruit springen: de vervolgde kerk en het volk van Is-

raël. Dat ligt ons wel. Maar we hebben nog zoveel andere 

dingen en we kunnen tenslotte niet alles. Wie is dan onze 

naaste? Het antwoord vinden we in Lukas 10, het stukje 

over de wetgeleerde en de geschiedenis van de barm-

hartige Samaritaan. Wie is de naaste van het slachtoffer? 

Het gaat er niet om wie ik mijn hulp kan bieden, maar de 

vraag is wie er mijn hulp nodig heeft. De volgende vraag 

is: Wat is eigenlijk liefhebben? De hoofdsom van de wet, 

zeg maar de kern, is de liefde. De liefde heeft het welzijn 

van de naaste op het oog. En wat is dat welzijn? Als zijn 

ziel gered is. We moeten dus onze naaste winnen voor 

Christus, dat is de naaste liefhebben. Dat kan door een 

godzalige wandel. Hoeveel mensen hebt u eigenlijk al 

gewonnen voor Christus? Paulus werd gedreven door de 

liefde van Christus. Dat is de bron van de naastenliefde. 

Kunt u nog leven zonder die liefde? Een godzalige wan-

del is vol van God. En dat moet te zien zijn. Zo maken we 

anderen jaloers. Maar hoe zullen we naastenliefde beoe-

fenen als wij niet vervuld zijn met de liefde van Christus? 

We kunnen niet uitdelen als we niets ontvangen hebben. 

Ds. Van de Kamp besluit met: ‘Bedel daarom bij de Bron, 

Jezus Christus, en drink uit de fontein van Gods eeuwige 

Zoon. Dan wordt naastenliefde geen moeten meer, maar 

een mogen.’

We luisteren na dit boeiende referaat naar een vertolking 

op orgel en piano van Psalm 133 en het lied ‘Eens brach-

ten de moeders de kinderen tot Jezus’. 

Ds. De Vries en ds. Van de Kamp beantwoorden de bin-

nengekomen vragen en inmiddels is mw. C.J. Klopstra 

ook aanwezig. 
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Zij zal ons iets vertellen en via een powerpoint presenta-

tie laten zien over de noodzaak van het project Chifundo. 

We krijgen een goed beeld van het leven en werken van 

de vrouwen in Malawi. Mw. Schalkoort dankt haar harte-

lijk voor haar komst in een drukke tijd, voorafgaand aan 

hun vertrek naar Malawi. 

In haar dankwoord betrekt mw. Schalkoort alle mede-

werkers die aan deze dag hebben meegeholpen. Ze 

spreekt de wens uit dat we het onderwijs dat we van-

daag hebben ontvangen, meenemen naar huis om het 

te overdenken en te bewaren in ons hart. Ze wenst alle 

verenigingen Gods zegen voor het nieuwe vergadersei-

zoen en vraagt aan ds. Van de Kamp om deze dag af te 

sluiten met dankgebed. 

Is er vrucht van alle avonden met 

Gods Woord bezig te zijn op de 

verenigingen? 

De opbrengst van de morgencollecte 

voor de onkosten is:  € 3.447,99.

De opbrengst van de collecte voor 

de zending is:   € 4.346,81.

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

Tussen de middag zijn er 1229

fotokaarten van de HHV verkocht en 

de opbrengst  van snoep en koek is:  € 460,35.

C.B. Hovestad-Stoffer

Van de bestuurstafel
We mogen terugzien op een goede Bondsdag die 

gehouden werd op 6 oktober  jl. in de Bethelkerk te 

Lunteren. Met velen uit het hele land waren we samen 

rondom het Woord van de Heere. Het thema van deze 

dag was: ‘God liefhebben boven alles en de naaste als 

uzelf.’ Ook op de beide toerustingsdagen mochten we 

elkaar ontmoeten rondom het thema: ‘Wie is mijn naaste 

en wat doe ik er voor?’

Intussen leven we toe naar de Kerstdagen. Juist dan 

worden we bepaald bij de bron van deze Goddelijke 

liefde waardoor we de Heere en de naaste leren lief te 

krijgen. De evangelist Johannes heeft door de inspiratie 

van de Heilige Geest de meest bekende tekst uit de Bijbel 

opgetekend: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 

dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve,  maar het 

eeuwige leven hebbe.’ De Heere Jezus werd daarom 

geboren in Bethlehems stal. We mogen de Heere bidden 

dat Hij het voor ons persoonlijk Kerst wil maken: door het 

geloof Hem te ontmoeten zoals Simeon en Anna.

Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een 

heilrijk 2012 toe.

N. Schalkoort-Zijderveld 
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Uit de Regio’s
Verslag van de Regioavond d.d. 18 mei 2011

Ds. J. Kloosterman houdt op deze avond van de classis 

West een lezing over het huisgezin van God. Het 

huisgezin van God is een geestelijk gezin. Er loopt een 

lijn van het geestelijke gezin naar het natuurlijke gezin. 

Het belang van het christelijke gezin in de samenleving 

en in de kerk is niet te onderschatten. Als man en vrouw 

getrouwd zijn vormen ze een gezin, ze vertonen Gods 

beeld. Kenmerkend van een huisgezin is de dienst 

aan de Heere, vooral ook in de huisgodsdienst. Het 

Koninkrijk van God wordt gebouwd uit de gezinnen en 

dat Koninkrijk van God staat dan ook bovenaan. Christus 

spreekt over broeders die het Woord horen en bewaren. 

Welke plaats heeft Christus in uw leven? Niet alleen op 

zondag, maar ook in de hectiek van de doordeweekse 

dag. Is er vrucht van alle avonden met Gods Woord 

bezig te zijn op de verenigingen? Het was voor Maria 

een groter voorrecht om zelf lid van het huisgezin van 

God te zijn dan Hem gevoed te hebben. Het gaat er 

om door het geloof een lid te zijn van het huisgezin 

van God. Houdt u de familienaam van Christus hoog? 

Hoe? Door voortdurend te leven als een arme bedelaar 

uit de schatten van genade. Leden van het huisgezin 

zijn luisterende leden, horen naar het Woord van 

God. Wie het Woord van God niet bewaart, is Christus 

ongehoorzaam. Nooit vergeten dat er één is die er elke 

dag op uit is om u van het Woord af te houden. U moet 

er de tijd voor nemen om het Woord te onderzoeken. 

Kennis hebben aan Zijn Persoon en Zijn werk. Het 

geestelijke gezin gaat boven het aardse gezin uit. Voor 

het geestelijke gezin en de uitbreiding daarvan is het 

vurige gebed om Gods Geest nodig. En dan bidden in de 

wetenschap dat de Hogepriester aan de rechterhand van 

de Vader altijd bidt voor Zijn huisgezin en er Zelf zorg 

voor draagt dat Zijn huis vol wordt! U heeft een schone 

en schitterende taak als moeder om dit huisgezin te 

bewaren.

G. de Jager-van de Pol | secretaresse

Kopij voor het volgende blad en voor de website kunt u 

voor 9 januari 2012 e-mailen naar:  

a.rijken-ubak@solcon.nl
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