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Zicht op het Woord

W
at kunnen mensen elkaar enorm veel pijn 
doen. Pijn ook met onze woorden, en dat 
gaat soms dieper dan lichamelijk lijden. 
Waar zou je dan aan kunnen denken in 

relatie tot het tekstgedeelte? Een veroordelend woord tegen 
die al dan niet getrouwde man of vrouw, die worstelt met 
gevoelens voor iemand van hetzelfde geslacht. Maar de 
Bijbel staat dat toch niet toe, Gods Woord is toch duidelijk? 
Op dit punt is de spanning om te snijden. Dat maakt het ver-
woorden ervan ook zo lastig. Met grote regelmaat gebeurt het 
dat ouders op een dag van hun zoon of dochter te horen krij-
gen: Ik ben anders. Ook hun wereld kan compleet op z’n kop 
komen te staan. Wat een moeite en lijden kan dat met zich 
meebrengen. Nee moeten zeggen tegen de liefde, en daarmee 
emotioneel geïsoleerd raken en ook geen kinderen te kunnen 
krijgen. De gedachte kan zelfs leven dat een boze macht 
zich van je meester heeft gemaakt, want ik ben anders. Ook 
kan er angst zijn dat God je niet wil, omdat je anders bent 
dan anderen. Omdat je het gevoel hebt dat je door je eigen 
lichaam verraden wordt. Of zoals ze zelf zeggen: ik ben een 
vrouw maar ik zit in het lichaam van een man, of andersom. 
Is dat iets wat aangeboren is, of kan het door toedoen van 
je omgeving tot ontwikkeling worden gebracht? Zit het in je 
genen of zijn het omgevingsfactoren? Verwijst de Heere Jezus 
hiernaar in de tekst, als hij spreekt over mensen die anders 
zijn dan anderen en niet tot een huwelijk komen zoals God 
dat bedoeld heeft? In bovenstaande tekst gebruikt de Heere 
Jezus een woord dat vertaald is met ‘gesnedenen’ maar het is 
ook te vertalen met ‘niet bekwaam tot’ of ‘niet geschikt tot’. Hij 
benoemt een drietal situaties waarin dat het geval is.

1) Gesnedenen die zo geboren zijn
2) Gesnedenen die door de mensen zo gemaakt zijn
3) Gesnedenen die zichzelf onthouden 

Deze woorden van de Heere Jezus laten ons zien dat we na 
de zondeval in een andere werkelijkheid terechtgekomen zijn. 
Een werkelijkheid waarin we te maken hebben met de gevol-
gen van de zondeval. Geboren met beperkingen, met gebre-
ken, met moeiten en zorgen, spanningen en tegennatuurlijke 
gevoelens. 

De Heere Jezus noemt in de 2e plaats, dat er gesnedenen 
zijn die door de mensen zo gemaakt zijn. Denkt u maar 
eens aan de Moorman uit Candacé, zijn mannelijkheid was 
verwijderd vanwege de functie die hij had aan het hof van 
de koningin. Hij was dus door de mensen zo gemaakt. Als 
we ‘het door mensen zo gemaakt’ op homo�lie betrekken, 
kunnen die gevoelens veroorzaakt zijn door omgevingsfac-
toren. Variërend van emotionele verwaarlozing door een 
moeder tot en met het gevolg van een goddeloze levensstijl. 

De Heere Jezus noemt ook een 3e categorie van mensen die 
het bedoelde huwelijk niet hebben, omdat ze ervoor gekozen 
hebben om ongetrouwd te blijven, denk aan een Paulus. 

Vanwege de ruimte beperken we ons tot de 1e groep, 
mensen die geboren worden met tegennatuurlijke gevoe-
lens. Had u invloed op uw levensbegin? Kunt u zich de 
vraag voorstellen: Is het mijn schuld, dat ik tegen mijn wil 
in met zulke gevoelens te maken heb? Is die gerichtheid op 
hetzelfde geslacht (die ik zelf niet wil of gezocht heb) een 
zonde, waar ik persoonlijk verantwoordelijk voor ben? Of is 
het een aandoening, een ziekte waar ik me voor moet laten 
behandelen? Sinds wij de band met God gebroken hebben, 
is de harmonie verbroken en leven we in een gebroken 
werkelijkheid. De harmonie die God in de natuur legde, is 
verstoord. Die gevolgen hebben onze genen aangetast. Het 
is doorgedrongen tot in onze gerichtheid en heeft invloed  

Want er zijn gesnedenen die uit moeders lijf alzo geboren zijn; 
en er zijn gesnedenen die van de mensen gesneden zijn; 

en er zijn gesnedenen die zichzelven gesneden hebben om 
het Koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatte het 

(Matth.19:12)

Ds. G.J. van Asperen

Een spanning om 
te snijden
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op onze gevoelens en verlangens. Onze aard is zondig en  
dat is een kwaal waar ieder mens mee te maken heeft.  
We doen niet alleen zonde, maar we zijn zondig. Daar heeft 
iedereen mee te maken, welke gerichtheid of geaardheid we 
ook hebben. 

Om ons daarvan te verlossen, om zondaren te redden, 
daalde Gods Zoon af in onze gebrokenheid. Om de zonde 
te overwinnen en haar macht te breken ging Hij de weg van 
de kruisdood. ‘Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat 
Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zich-
zelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken’ 
(Tit.2:14). Waar vinden wij bevrijding? Dat is bij het kruis. 
Ga naar dat kruis, ga er heen met de last van je zonde. Daar 
ziet u de liefde van Hem Die verzoening heeft gedaan, daar 
bent u welkom. Want het bloed van Jezus Christus reinigt 
van alle zonden. 

Getrouwd zijn is niet alles en ongetrouwd zijn is niet alles, 
Christus kennen door het geloof en vrede met God, dat is 
alles. Het ware geloof werkt door de liefde en het dringt om 
voor de Heere te leven. Wij zijn allemaal gevallen mensen 
en hebben allemaal Gods ontfermende genade zo onmisbaar 
nodig, omdat we even vatbaar zijn voor de zonde. De Heere 
Jezus zegt: Die dit vatten kan, die vatte het. Met vatten 
wordt bedoeld: een plaats kunnen hebben in het denken. 
Dat wil zeggen: het kunnen aanvaarden. Dan is wel van 

belang om te proeven wat die ander doormaakt, waar die 
ander mee te maken heeft. Als het leven naar Gods geboden 
bij u nu met vallen en opstaan gepaard gaat, dan begrijpt 
u ook dat zij die worstelen met hun gerichtheid en gevoe-
lens, het niet anders zal vergaan. Heeft niet een mens een 
strijd te voeren op deze aarde? De woorden van de Heere 
Jezus maken ons duidelijk dat niet iedereen tot het huwelijk 
kan komen. Dat kan een enorme strijd zijn en in die strijd 
dragen zij het kruis van de zelfverloochening. Daarin wil de 
grote Kruisdrager Jezus Christus bijstaan. Hij weet wat het 
is om mens te zijn. Hoewel Hij de zoon was (Hebr.5:8) heeft 
Hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij geleden heeft. 
Daarom kan Hij medelijden hebben met onze zwakheden. 
Ja nog zoveel meer, Hij is het die onze zwakten en ons lijden 
draagt, maar ook onze zonden. Wij kunnen ons zo eenzaam 
ervaren, zo onbegrepen in een strijd tegen onze gevoelens. 
Christus Jezus is voorgegaan in de weg van eenzaamheid 
en Hij kan u het geloof geven zodat u Hem ziet bij iedere 
stap die u zet. Hij zegt: Zie op Mij … Ik ken je lijden en Ik 
weet precies wat uw kruis is. Want er is geen last die u met 
u meedraagt, die Ik niet heb gedragen. Er is geen lijden in 
deze wereld dat Ik niet heb gevoeld. Er is geen weg die Mij 
onbekend is gebleven en er zijn geen tranen die buiten Mijn 
droefheid zijn gebleven. Zoek uw hulp en kracht bij Hem 
Die heil kan zenden ‘Onze Heere Jezus Christus, Die ons van 
God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, en tot een 
volkomen verlossing geschonken is.’ 
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Inclusieve 
gemeente

Zicht op diaconaat

H. Smits, lid generale diaconale commissie (GDC)

Inclusieve samenleving
U herinnert zich vast nog wel de tijd 
dat de coronacrisis op zijn hoogtepunt 
was: de persconferenties met doventolk 
Irma. Het zorgde voor de nodige reac-
ties. Haar optreden was een uitvloeisel 
van de beweging die we maken naar 
een inclusieve samenleving. Inclusie 
betekent dat alle mensen, ook die met 
een beperking, meedoen in de samen-
leving en erbij horen. In een inclusieve 
samenleving kunnen mensen met een 
beperking precies dezelfde dingen 
doen als mensen zonder beperking. 
Bijvoorbeeld zelfstandig reizen, zelf-
standig stemmen en zelf beslissen waar 
ze wonen en naar school gaan. Volgens 
het VN-verdrag voor de rechten van 
personen met een handicap hebben 
mensen met een beperking dezelfde 

rechten als anderen. Vanuit christelijk 
oogpunt kun je bij de rechtenbenade-
ring wel je vraagtekens zetten, maar 
daar gaan we nu gemakshalve even aan 
voorbij. Iedereen kan zich voorstellen 
dat zo’n inclusieve aanpak �jn kan zijn 
voor de mensen die het betreft. In die 
zin past het ook naadloos aan op wat 
God van ons vraagt in de tweede tafel 
van de wet. Misschien denkt u: maar 
iedereen kan toch nu al mee doen? 
Denk echter eens aan de obstakels 
die je tegenkomt wanneer je met een 
rolstoel op pad bent. Of hoe lastig 
het is te reageren op een brief van de 
gemeente als je een leesbeperking 
hebt. De inclusieve aanpak gaat ervan 
uit dat een beperking geen gebrek of 
tekortkoming is, maar een natuurlijke 
variatie. Het streven is niet om mensen 

met een beperking een speciale behan-
deling te geven (de medische aanpak), 
maar om ervoor te zorgen dat deze 
mensen net als andere mensen in de 
maatschappij kunnen functioneren.

Bijbels kader
Vanuit Bijbels perspectief zijn er bij 
deze visie natuurlijk wel kanttekenin-
gen te plaatsen. De Bijbel leert dat een 
beperking niet ‘natuurlijk’ of ‘normaal’ 
is, maar een gevolg van de zonde. 
Meestal niet een gevolg van zonde 
van deze mensen zelf of hun omge-
ving, maar als gevolg van de zondeval. 
Tegelijk weten we dat mensen met een 
beperking net zo goed als alle anderen 
naar Gods beeld geschapen zijn. God 
heeft de mens uniek geschapen, wat 
betekent dat we allemaal verschillend 
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zijn. Wie zal zeggen waar de natuurlijke 
ingeschapen variatie ophoudt en de 
beperking begint? Waarbij we moeten 
bedenken dat lang niet alle beperkin-
gen aangeboren zijn, maar soms het 
gevolg zijn van ongeval of ziekte. Er is 
dan ook een veelheid aan beperkingen, 
zoals visuele, auditieve, fysieke, ver-
standelijke en psychische.

Bij het genoemde Bijbels perspectief 
past het ook te bedenken dat Jezus 
juist oog had voor de mensen met een 
beperking. Zijn ‘aanpak’ was strikt 
genomen niet de inclusieve aanpak, 
maar de medische. De meest grondige 
aanpak waartoe wij niet in staat zijn. 
Jezus neemt niet alleen de gevolgen 
van de zonde weg, maar ook de zonde 
zelf. Daarbij staat ons verstand vol 
eerbied stil!

De gemeente
Ondanks deze kanttekeningen moeten 
we toch constateren dat de inclu-
sieve aanpak ook voor de kerkelijke 
gemeente belangrijke voordelen biedt. 
Voordelen voor de persoon in kwestie, 
maar ook voor de gemeente zelf. We 
sluiten daarbij aan bij een maatschap-
pelijke tendens, waarbij veel zaken 
gewoon ook wettelijk verplicht zijn. 
Tegelijkertijd is dit niet de eenvoudig-
ste weg. Juist doordat we in kerkelijke 
kringen geven om onze medemens 
met beperkingen, zijn we in het ver-
leden goed geweest in het bedenken 

van speciale voorzieningen. Variërend 
van de dovenbank tot de catechisatie 
voor verstandelijk gehandicapten. Is 
dat dan allemaal fout? Nee, zeker 
niet. Maar het is de moeite waard om 
over alternatieven na te denken. De 
denkwijze is niet meer: hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat deze mensen zo 
weinig mogelijk last van hun beper-
king hebben? Maar: hoe kunnen deze 
mensen zo goed mogelijk deelnemen 
aan onze activiteiten? 

Dus: geen speciale catechisatie voor 
mensen met een stoornis in het autis-
tisch spectrum of ADHD, maar kijken 
hoe de catechisatie zo ingericht kan 
worden dat ook zij mee kunnen doen. 
Een andere: geen speciale dovendien-
sten maar een doventolk in de dienst. 
Geen CD met Kerst voor iemand met 
een visuele beperking, maar ervoor 
zorgen dat hij of zij ook aan het vereni-
gingsleven kan deelnemen, door het 
opruimen van barrières in de kerk.

Deze voorbeelden maken twee zaken 
duidelijk: in de eerste plaats is inclusie 
een zaak voor iedereen. Niet alleen voor 
de diaconie, maar zeker ook voor de 
kerkvoogdij, de ouderlingen, de jeugdlei-
ding, de verenigingen en de activiteiten-
commissie. Als u iets organiseert, denk 
er dan over na of u mensen onbedoeld 
uitsluit. Probeer deze mensen voor 
de geest te halen en bedenk wat voor 
hindernissen ze ondervinden om deel 
te nemen. Wat kun je doen om ze toch 
mee te krijgen?

Daarnaast heeft ook inclusie zijn beper-
kingen. Het biedt eenvoudigweg niet 
voor iedereen een oplossing. We zien 
in het maatschappelijk leven dat door 
inclusie mensen tussen wal en schip 
terecht komen. Laat dat ons in het ker-
kelijk leven niet overkomen. We hebben 
een voorbeeld dat we juist in deze pro-
blematiek zeker niet moeten vergeten: 
‘Jezus, innerlijk bewogen zijnde met 
barmhartigheid’ (Matth. 20:34).

Agenda
25-12-2020 en 26-12-2020 Collecte Evangelisatiewerk
31-12-2020 Collecte opleiding predikanten
01-01-2021 Collecte opleiding predikanten
17-01-2021  Collecte GDC Diaconale projecten Malawi
07-02-2021  Collecte landelĳk jeugdwerk HHJO
20-02-2021  Landelĳk evangelisatiedag
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Op adem komen 
Aart van Wolfswinkel, coördinator De Oase

Zicht op diaconaat

H
et is nog vroeg, een mis-
tige nevel hangt over het 
land. Het belemmert het 
zicht vanuit de Oase. Het 

onderstreept nog eens de stilte van 
deze plek, aan de rand van Ouddorp. 
Een plek om op adem te komen. Een 
oase van rust, structuur, ontspanning 
en bezinning. 

Binnen hangt een ontspannen sfeer. 
De groep gasten zit aan tafel voor het 
ontbijt. Vandaag is Clarinde er voor het 
laatst. Na vijf weken Oase keert ze terug 
naar huis. Wat is er veel gebeurd in deze 
weken. Ze was uitgeput, moegestreden. 
Altijd stond ze klaar voor het gezin, voor 
haar ouders, voor haar nichtje. Het ver-
lies van haar moeder was de druppel. 
Daarna ontstond een neerwaartse lijn. 
Vermoeidheid, somberheid, passiviteit, 
slapeloosheid, verwarring… Elke dag 
was een opgave. Ze was een keer bij de 
huisarts geweest, maar had de energie 
niet om verder hulp te zoeken. Een 
vriendin suggereerde een verblijf in de 
Oase. Met de nodige schroom had ze de 
telefoon gepakt. Wat zouden de mensen 
wel niet denken? Hoe zouden ze oorde-
len? Het voelde als falen. 

Nu, vijf weken later, is ze blij dat ze 
toen heeft doorgepakt. Hier kwam ze tot 
stilstand. Op afstand lukte het afstand 
te nemen van alles. Haar hoofd kwam 
eindelijk tot rust, de stemming klaarde 
wat op en de slaap herstelde zich. 
Signalen van vooruitgang, van herstel. 
Dankzij de rust en het ritme. Vaste 
momenten op de dag - de maaltijd, een 
ontspanningsmoment, een activiteit 

- gaven houvast. Iets om vast te houden 
als ze weer thuis is. Banjeren langs de 
vloedlijn hielp haar bewuster te leven en 
heel concreet in het hier en nu te zijn, 
bewust van wat je ziet, hoort, ruikt en 
voelt. Ze merkte hoeveel er altijd in haar 
hoofd leefde. De gesprekken met de 
gastbegeleider hielpen woorden te geven 
aan de pijn, aan de teleurstelling, aan de 
onzekerheid voor de toekomst. Samen 
werd gekeken naar een vervolgstap. 
Rust had veel goed gedaan, maar er was 
meer nodig. Het resulteerde in een ver-
wijzing naar een psycholoog bij haar in 
de buurt voor depressiebehandeling. 

Aanvankelijk moest ze erg wennen aan 
de groep. Allemaal vreemden. Elke 
gast met zijn of haar eigen rugzak. Wat 
erin zit, wat ieder heeft meegemaakt, 
werd uiteraard niet breed gedeeld. Toch 
voelde het snel vertrouwd. Als lotgeno-
ten. Onderling was er veel herkenning. 
Hier mag je jezelf zijn en hoef je je niet 
groter voor te doen dan je bent. Ook 
een belangrijke les. Openheid over 
psychische klachten is belangrijk. Durf 
ook in de thuissituatie je kwetsbaar op 
te stellen. Anders verval je makkelijk in 
oude patronen. De weekthema’s Balans 
en Weerbaarheid hadden Clarinde erg 
geholpen. Nee zeggen is geen falen, 
eerder een kans, een manier om in 
evenwicht te blijven. De balans tussen 
draagkracht en draaglast was de afgelo-
pen jaren ernstig verstoord geraakt, met 
uitputting en depressie tot gevolg. Een 
moeilijke weg. 

Nu, in de Oase, stond ze op een kruis-
punt. Een moment van bezinning. 

‘Vanwaar komt gij en waar zult gij heen 
gaan?‘ (Gen. 16:8). Deze tekst had de 
pastoraal werker als uitgangspunt geno-
men bij het weekthema. Een verblijf in 
de Oase is immers een moment om de 
balans op te maken. We worden geroe-
pen terug te kijken en vooruit te kijken. 
Hoe is ons leven, hoe staan we ten 
opzichte van de Heere? Een prangende 
vraag, die bleef haken bij Clarinde. Het 
antwoord kwam tijdens een weeksluiting 
over Boaz en Ruth. Zoals Boaz zorgde 
voor koren voor Ruth, zo zorgt de Heere 
God voor mij, mocht ze ervaren. Nu en 
in de toekomst. In de Oase en thuis. In 
Mara en Elim. Aan het eind van het ont-
bijt mag ze een Psalm opgeven. Samen 
zingen ze de overbekende Psalm ‘Maar 
de HEER’ zal uitkomst geven, Hij Die ’s 
daags Zijn gunst gebiedt’ (Ps. 42:5). Een 
troostlied voor gasten onderweg. 

De Oase is een diaconaal gasten-
huis in Ouddorp. Een plek om op 
adem te komen, voor gasten die 
uit balans zijn geraakt en toe zijn 
aan een rustperiode. De Oase is 
een landelijke instelling en heeft 
een reformatorische identiteit. 
Door corona konden we een deel 
van 2020 beduidend minder 
gasten ontvangen. De inkomsten 
liepen deels terug. Graag doen we 
een beroep op uw betrokkenheid. 
Gedenk de Oase en haar gasten 
in uw gebeden. En steun ons met 
een donatie op 
NL15 INGB 0007290852 t.n.v. 
St. de Oase te Ouddorp. 



Zicht op opleiding en vorming

Genderneutraliteit
Wij kunnen ons er geen voorstelling 
van maken hoe vol harmonie het para-
dijs geweest moet zijn. Onze Schepper 
maakte onderscheid tussen dag en 
nacht, hemel en aarde, land en zee, 
dier en mens, man en vrouw. Deze on-
derscheidingen straalden iets uit van 
Gods oneindige wijsheid en ordenden 
ons leven.

Door onze zonde heeft de hele schep-
ping een dreun gekregen en zien we 
overal ontwrichting. Over de ontwrich-
ting van het onderscheid tussen man 
en vrouw gaat het in dit artikel. 

Aangezien het onderscheid tussen 
man en vrouw een breed veld beslaat, 
is het nodig om de nadere toespitsing 
te maken van de beleving van ons ge-
slacht. 

Genderdystrofie
Er is de laatste jaren meer oog voor 
het feit gekomen dat mensen kunnen 
lijden aan hun geslacht. Dat wordt 
dan nogal eens aangeduid dat men in 
het verkeerde lichaam zit. Op deze 
uitdrukking is wel iets af te dingen, 
omdat we de mens niet kunnen zien 
als een simpele optelsom van ziel en 
lichaam. In het algemeen wordt gen-
derdystro�e thans geduid als een ont-
wikkelingsstoornis. 

Dit neemt niet weg dat de nood die 
met deze uitdrukking onder woorden 
wordt gebracht, groot is. Het lijdt tot 
de intense worsteling: Wie ben ik ei-
genlijk? Daar komen grote spanningen 
bij om het onbegrip vanuit de omge-

ving en de vrees voor afwijzing. Dit 
brengt diepe gevoelens van eenzaam-
heid met zich mee. 

Vanuit de christelijke gemeente is 
schaamte op z’n plaats omdat de kerk 
vaak niet vooropliep in het begrip voor 
onze medemens in deze nood. Helaas 
heeft de wereld de kerk beschaamd  
in haar besef voor deze nood, terwijl  
de kerk vanuit het pastorale hart van 
Jezus Christus gevoelig zou moeten 
zijn voor de nood van deze concrete 
medemens. Tegelijk is dit een appel 
om hier de christelijke barmhartigheid 
te betonen. Zoals we aan ongewenst 
zwangere vrouwen en aan degenen die 
‘uitzichtloos’ lijden, de onvoorwaar-
delijke liefde van Jezus mogen bewij-
zen, zo mogen we in deze nood het 
brandende hart van de Heiland laten 
oplichten. 

Genderideologie
Tegelijk zien we dat het bederf van het 
beste het slechtste is. Met een beroep 
op de barmhartigheid wordt wereld-
wijd over genderneutraliteit gesproken. 
Het grote verschil met de christelijke 
barmhartigheid is echter dat het wordt 
losgemaakt van het christelijk geloof, 
zodat de liefde voor de enkele mens 
wordt ingewisseld voor een ideologie. 
Wanneer we de trekken van een ideo-
logie waarnemen, moeten alle alarm-
bellen afgaan. Dit is niet alleen een 
bedreiging voor het christelijke geloof, 
maar ook voor de ware humaniteit. 

Een concreet voorbeeld. In mei 2011 
verspreidden vader David Stocker en 
moeder Kathy Witterick wereldwijd 

het bericht dat zij niemand vertelden 
over het geslacht van hun derde kind, 
dat ze Storm noemden: 

Wij hebben besloten om Storms geslacht 
voorlopig aan niemand mee te delen 
– een eerbewijs aan de vrijheid en de 
eigen beslissing in plaats van beperking, 
een teken voor wat de wereld tijdens de 
levensloop van Storm kan worden.

Dit voorbeeld laat zien dat we in een 
nieuwe fase van de seksuele revolutie 
zijn aangeland. Karakteristiek daar-
voor is de ‘Gender Unicorn’. Het gaat 
hier om het plaatje van een eenhoorn 
waarnaast vijf gender-identi�caties 
staan. De eerste categorie gaat over 
iemands beleefde gender-identiteit, 
de tweede categorie over de manier 
hoe men zich presenteert, de derde 
over het geslacht dat bij de geboorte 
is vastgesteld, de vierde over het ge-
slacht waartoe we ons fysiek voelen 
aangetrokken en de vijfde over het 
geslacht waartoe we ons emotioneel 
voelen aangetrokken. Steeds is er een 
keuze uit drie mogelijkheden: Man, 
vrouw en andere gender(s). De strek-
king is duidelijk. Er kunnen talloze 
gender-oriëntaties bestaan: De New 
York City Human Rights Commission 
erkent 31 genders. 

In de Jogjakarta-beginselen voor de 
toepassing van Mensenrechten met 
betrekking tot Seksuele Oriëntatie en 
Genderidentiteit (2006) is uitdrukking 
gegeven aan deze inzichten. Deze be-
ginselen keren zich niet alleen tegen 
misbruik door verkrachting, marteling, 
eerwraak en andere vormen van discri-

Wat zegt de Bijbel over 
genderneutraliteit?  Dr. W. van Vlastuin 
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minatie, maar de spits van deze verkla-
ring richt zich tegen de schending van 
mensenrechten op grond van seksuele 
oriëntatie en genderidentiteit.

De implementatie van dit nieuwe 
genderdenken is veelomvattend. 
Artikel 19 van deze beginselen be-
oogt dat ‘de massamedia clichés met 
betrekking tot seksuele oriëntatie en 
geslachtelijke identiteit vermijden en 
tolerantie en acceptatie bevorderen 
van de diversiteit aan seksuele oriën-
teringen en geslachtelijke identiteiten, 
alsmede het bewustzijn ten aanzien 
van deze thema’s vergroten.’ Het taal-
gebruik in het publieke domein moet 
‘genderproof ’ zijn. De Nederlandse 
Spoorwegen spreken ons daarom niet 
meer aan als ‘dames en heren’, maar 
als ‘reizigers’. Het positieve woord 
‘diversiteit’ wordt gebruikt om alle 
vormen van seksualiteit in te sluiten. 
Terwijl ‘seksisme’ oorspronkelijk werd 
gebruikt voor mannen die de vrouw als 
een lustobject zagen, betekent het nu 
dat we een verschil maken tussen man 
en vrouw dat als discriminerend wordt 
ervaren. 

Hillary Clinton bepleitte als minister 
van buitenlandse zaken om ‘ouder 1’ 
en ‘ouder 2’ als gender-neutrale aan-
duidingen in paspoorten te gebruiken. 
Ze moest een compromis sluiten, zo-
dat er nu in Amerikaanse paspoorten 
staat ‘moeder of ouder 1’, ‘vader of 
ouder 2’. Schotlands National Health 
Service wil aanduidingen als vader en 
moeder verbannen, omdat ouders van 
gelijk geslacht op deze manier gedis-
crimineerd worden. 

Volgens artikel 16 van de Jogjakar-
ta-beginselen moeten overheden ook 
garanderen dat leermethodes, on-
derwijsplannen en lesmateriaal niet 
langer uitgaan van de binaire verde-
ling van man en vrouw, maar van de 
nieuwe gendercriteria. Tot het nieuwe 
normaal behoort ook de onzekerheid 
over de geslachtelijke identiteit. Een 
jongen krijgt van de juffrouw mee dat 
het ook kan zijn dat hij een meisje is, 
en andersom. Meisjes moeten met 

voetbal spelen, jongens moeten leren 
in vrouwelijke rollen te kruipen, hun 
nagels te lakken en zich als prinsessen 
te verkleden. Daarom schreef minister 
Van Engelshoven in haar Emancipa-
tienota 2018-2021 dat ‘stereotypering 
in leermiddelen’ besproken moest 
worden met uitgevers en andere be-
trokkenen. 

Het evangelie in deze 
cultuur
Wat zit hierachter? De verschillen tus-
sen man en vrouw voelen voor post-
moderne mensen als een belediging 
van onze keuzevrijheid. In de zoek-
tocht naar vrijheid moeten niet alleen 
Bijbelse normen, maar ook biologische 
grenzen worden opgeheven. Terwijl 
we in het christelijke geloof verzet 
aantekenen tegen onderdrukking, 
uitbuiting en uitsluiting, zien we hier 
dat de vrijheid wordt verabsoluteerd. 
Dan wordt het gevaarlijk. Wat te den-
ken van Storm die met de ontzaglijke 
beslissing wordt opgezadeld om straks 
zelf te beslissen over zijn geslacht? 

Ook onder degenen die hun lichaam 
hebben laten ombouwen, komt vaak 
suïcide voor, soms wel tot negentien-
maal zo vaak als onder niet-transgen-
ders. De pogingen tot zelfdoding zijn 
nog veel hoger. Dit geeft wel aan dat 
de transitie van het ene naar het ande-
re lichaam geen oplossing is voor alle 
problemen van iemand die lijdt aan 
het eigen lichaam. Het probleem van 
de transgender staat doorgaans niet 
op zichzelf, aangezien twee derde van 
hen ook psychische problemen heeft.

Naast de verabsolutering van de vrij-
heid zien we ook een dualisme van 
lichaam en geest. Ook al zijn ziel en 
lichaam in de christelijke traditie wel 
eens veel te ver uit elkaar getrokken, 
vanuit christelijk perspectief moeten 
we zeggen dat het lichaam een inte-
graal onderdeel van onze identiteit 
uitmaakt. In het postmoderne denken 
over ons geslacht en seksualiteit zien 
we een enorme onderwaardering van 
het lichaam ten opzichte van de geest, 
zodat seksualiteit niet meer is dan  

‘a piece of body touching another pie-
ce of body’ (Rolling Stones). 

Een derde karakteristiek van postmo-
dern denken over onze lichamelijkheid 
is de volstrekte gelijkheid. De vrouw 
zou een ‘sociaal construct’ zijn, daarom 
is deconstructie van de vrouw nodig. 
Ongetwijfeld zitten er sociale en cul-
turele aspecten aan de manier waarop 
wij het man-zijn en het vrouw-zijn 
beleven. Maar als we al deze aspecten 
eraf trekken, blijft er een verschil in na-
tuur over. 

Onze overheid probeert via wetgeving 
het ideaal van volledige gelijkheid te 
forceren, terwijl we niet in de gaten 
hebben dat daarmee ook sociale verhou-
dingen worden vernietigd. Mannen zijn 
nu eenmaal geen vrouwen en mannen 
hebben meer testosteron dan vrouwen. 
Misschien dat mannen daarom wel vaker 
cum laude promoveren en ook vaker in 
de gevangenis zitten. Gemiddeld zijn 
vrouwen en mannen even intelligent, 
maar bij mannen zijn de uitschieters naar 
boven en naar beneden groter. Is dat erg? 
84 procent van de daklozen in ons land is 
mannelijk. Moet dat gelijk worden ge-
trokken met vrouwen? Waarom zou het 
discriminerend voor de man zijn dat hij 
geen kind kan baren? Is het ook discrimi-
nerend als een blanke Nederlander niet 
kan beslissen om een zwarte Zimbabwi-
aan te worden? 

Ten diepste zien we hier een geestelijk 
probleem, omdat we het er niet mee 
eens zijn dat God ons als man of vrouw 
geboren liet worden. Dan komen we 
weer heel dichtbij onszelf uit. Het be-
denken van ons vlees is vijandschap 
tegen God en het onderwerpt zich niet 
aan God. Zo kunnen we de transgender 
en de genderideoloog goed begrijpen. 
Zo is het wonder van Gods onvoorwaar-
delijke genade voor vijanden zo onnoe-
melijk groot! Wij maken geen ideale 
mensen, maar Jezus is de ideale mens. 
In eenheid met Hem ontvangen we 
na de opstanding ook een volmaakt 
lichaam. Daarom mag de lichamelijke 
opstanding onder ‘ons’ wel meer func-
tioneren. 
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Thema-artikel

O
nlangs vermaakte onze 
jongste kleindochter (nog 
geen anderhalf jaar) zich 
bij ons thuis met het 

beschikbare speelgoed. Een pop werd 
zonder pardon aan een been uit de 
poppenwagen gerukt en achter haar 
dribbelpasjes aan over de vloer mee-
gesleept. Vervolgens trok een autootje 
haar aandacht. Op haar manier demon-
streerde ze voor opa trots dat ze wist 
welk geluid dat moest maken: ‘Bwmm-
wmm’ (ik probeer haar klanken maar 
een beetje weer te geven). Minister van 
Engelshoven, met ‘Emancipatie’ in haar 
portefeuille, zou tevreden kunnen zijn. 
Hoewel … waarom was die pop een 
meisjesachtige �guur? En waarom zag 
dat autootje er met z’n grijs en zwart 
zo stoer uit? Waarom niet iets van 
roze of zo? 

Want emancipatie is hard nodig vol-
gens haar. Het natuurlijke onderscheid 
tussen man en vrouw is maar een ‘soci-
aal construct’, aangeleerd door de op-
voeding. Er zijn véél meer ‘genderiden-
titeiten’. Niet het biologische geslacht 
bepaalt of je jongetje bent of meisje, 
maar hoe je je vóélt. Misschien ben je 
er wel iets tussenin. En dat kan veran-
deren – en daarmee verandert dan dus 
ook je ‘genderexpressie’. Dat heb je als 
overheid en samenleving maar te ac-
cepteren. Dus wég met de aanduiding 
m/v op identiteitsbewijzen, enzovoorts. 
De minister ziet het als haar hoge taak 
om op activistische manier de genderi-
deologie te bevorderen. De Emancipa-
tienota 2018 staat er bol van. 

Als de SGP-fractie in de Tweede Ka-
mer dit kritisch aan de orde stelt, wordt 
dat door vrijwel geen enkele fractie 
gesteund. Gegijzeld door de angst om 
van discriminatie beschuldigd te wor-
den. Voor de minister is dus de weg 
vrij om te monitoren of tv-programma’s 
wel ‘genderstereotypen’ bestrijden. Ook 
schoolboeken moeten daar op gecon-
troleerd worden. En speelgoedfabrikan-
ten die teveel met typische meisjes- of 
jongenskleuren werken, kunnen een 
gesprek tegemoet zien.
 
Maar er is veel meer te doen. Het Na-
tionaal actieplan voor meer diversiteit 
en inclusie in het hoger onderwijs en 
onderzoek van de minister stelt: ‘Door 
de huidige norm wordt diversiteit en 
inclusie niet altijd bereikt in het hoger 
onderwijs en onderzoek, onder andere 
vanwege subtiele en minder subtiele 
vormen van gender bias, heteronor-
mativiteit, racisme en validisme.’ Op 
zo’n zin moet je wel even studeren. 
Eigenlijk staat er zoiets als dat het ho-
ger onderwijs niet meer mag uitgaan 
van het natuurlijke onderscheid tussen 
man en vrouw, en dat – misschien on-
bewust – daar mensen gediscrimineerd 
worden vanwege hun ras of hun handi-
cap. Er is een commissie ingesteld die 
toezicht gaat houden of in het vervolg 
onderwijs- en onderzoekprogramma’s 
hun leven gaan beteren. Zo niet? Nou 
ja, rammelen met de geldbuidel kan 
wonderen doen.

De genderideologie werkt echter veel 
breder door. In naam van ‘mensen-

rechten’ moeten in politiek-correcte 
gemeentehuizen genderneutrale wc’s 
komen en moeten ambtenaren leren 
genderneutrale taal te gebruiken. In 
sommige landen is het allemaal nog 
een graadje erger. In Canada wordt de 
genderideologie bijvoorbeeld dwingend 
opgelegd aan de scholen, inclusief 
‘unisex’ schooluniformen. In Zweden 
is het niet veel anders; papa en mama 
wordt ‘mapa’, en meisjespoppen zijn 
verbannen. Een jongetje aanduiden 
met ‘hij’ en een meisje met ‘zij’? Foei, 
dat wéét dat persoontje toch nog niet? 
Dus moet het worden: ‘Hen heeft een 
mooie kleurplaat gemaakt.’

Modegrillen? Het waait wel weer over? 
Ik denk dat dat een ernstige vergissing 
is. Op het niveau van de Verenigde 
Naties en de Europese Unie zetten 
invloedrijke lobbyclubs zich fanatiek 
in om de genderideologie door te 
drammen. Dat dit tot ontwrichting 
van de natuurlijke orde leidt? Hoezo, 
‘natuurlijke orde’? Die bestaat niet. 
Dat dit grote gevolgen heeft voor hu-
welijks- en familierecht, opvoeding, 
man-vrouwverhoudingen, en voor de 
hele samenleving? Prima, dat is precies 
de bedoeling!

En zo helpt de ‘gendergekte’ (een 
ge�uisterde term van een seculiere 
collega in de Kamer!) mee om totale 
chaos te veroorzaken. Precies wat de 
bedoeling is van de onverzoenlijke te-
genstander van onze goede God.
Gelukkig is dat uiteindelijk tot misluk-
ken gedoemd.

Actuele ontwikkeling 
rondom genderneutraliteit

Genderideologie
Dr. R. Bisschop
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Bel voor een afspraak, 
 wij komen graag naar u toe! 

De Steenrots is een organisatie die werkt vanuit een Bijbelse 
geloofsovertuiging. Geloof, Hoop en Liefde zijn drie pijlers in de zorg die 
De Steenrots biedt aan mensen met een psychiatrische aandoening. 

Wij bieden 24-uurszorg aan in een Beschermde Woonvorm op locatie 
De Reling in Katwijk (ZH), de bewoners wonen: 

 

* Op de groep, met een gezamenlijke keuken en woonkamer. 

* In een studio, waar met kan terugvallen op de groep.  

* In een appartement, met een hoge mate van zelfstandigheid. 

 

Ben jij op zoek of heeft u iemand in uw omgeving of familie die in 
aanmerking komt voor een Beschermde Woonvorm, neem dan contact 
op met Ria van der Leer, zij vertelt u/jou graag meer. 

Stichting De Steenrots Mgr. Bekkersstraat 61, 2223 AR Katwijk 

071-7630800 / info@steenrotskatwijk.nl 
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Zicht op de vrouwenbond

D
it jaar is, door de corona-
maatregelen, alles anders, 
ook onze Bondsdag. Het 
wordt een digitale Bonds-

dag. Uitgezonden met beeld vanuit 
de Hersteld Hervormde Kerk van 
Lunteren. In de kerk zijn alleen dames 
van de vrouwenvereniging van Lunte-
ren aanwezig.
 
Deze 12e Bondsdag wordt om kwart voor 
tien geopend met het zingen van Psalm 
32 vers 1 en 6. De 1e presidente mw. N. 
Schalkoort-Zijderveld heet alle bezoekers 
in de kerk en de luisteraars en kijkers 
thuis van harte welkom op deze digita-
le Bondsdag. Een speciaal woord van 
welkom is er voor de beide sprekers van 
deze dag ds. P. Verhaar uit Zuilichem en 
ds. D.J. Diepenbroek uit Rouveen. Ook 
mw. Verhaar wordt welkom geheten.  
Beide predikanten zullen het thema van 
deze dag ‘David in de Psalmen’ in hun 
referaten verder uitwerken. Ook is er een 
hartelijk welkom voor de beide musici 

Ton Burgering en Wouter Schalkoort, 
voor de fotograaf dhr. Bruinekreeft en de 
schrijvende pers van het Reformatorisch 
Dagblad.

Ds. Verhaar leest Psalm 1 en gaat ons 
voor in gebed. Zijn referaat heeft als 

titel: ‘Onderwijs in de Psalmen’. 
In totaal hebben 73 Psalmen de naam 
van David in het opschrift staan. Andere 
Psalmen zijn van Mozes, Asaf, Korach, 
Ethan, Heman, Sálomo en Ezra. En 
daarnaast zijn er Psalmen, waarvan de 
dichter niet bekend is. Sommige van 

Bondsdag 2020 
Thema: David in de Psalmen

Donderdag 1 oktober | Bethelkerk Lunteren

C.B. Hovestad-Stoffer
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deze Psalmen dragen onmiskenbaar de 
kenmerken van David. De Psalmen zijn 
onder ons geliefd. Ze zijn geïnspireerd 
door de Heilige Geest en vertolken de 
verborgen omgang met God. We lezen 
hoe mensen worstelen met God, zonden 
en schuld belijden en bij de Heere leren 
schuilen. En menigeen ervaart dat de 
Psalmen vertolken wat in het hart leeft. 
Ook Christus leefde uit de Psalmen.  
Op Golgotha klonken de woorden uit 
Psalm 22. 
 
Ook wij krijgen in de Psalmen onder-
wijs. Geestelijk onderwijs en daarvoor 
is de Heilige Geest nodig. In Psalm 1 
wordt als inleiding op het hele Psalm-
boek de inhoud van dit onderwijs weer-
gegeven: Hoe staan we tegenover God? 
Het antwoord geeft 2 mogelijkheden: 
rechtvaardig of goddeloos. 
 
De man die vergeleken wordt met een 
vruchtdragende boom, is welgelukzalig. 
Hij wandelt niet in de raad van de god-
delozen, staat niet op de weg der zonda-
ren en zit niet bij de spotters over God. 
Hij vindt zijn lust in de wet van de 
Heere. Dat is de Thora, de 5 boeken van 
Mozes. De rechtvaardige overdenkt de 
wet van de Heere met de bede: ‘Spreek 
Heere, Uw knecht/dienstmaagd hoort.’ 
Zo moet er in het nieuwe seizoen op de 

vrouwenvereniging en persoonlijk naar 
Gods Woord geluisterd worden. Dan zal 
er ook vrucht gevonden worden, zoals 
een goede boom ‘zijn vrucht geeft op zijn 
tijd’.  
 
Herkent u zich in deze rechtvaardige? 
Is er vreugde in Gods inzettingen? Ook 
wel die hartelijke droefheid over de 
zonde? In Christus is de volkomenheid. 
Alleen in Hem kunt u gerechtvaardigd 
zijn. Buiten Christus hebt u Gods recht 
tegen en zal Gods gerechtigheid de god-
deloze ontmaskeren. Mag u bij de Heere 
schuilen en het zeggen: ‘Heere, U weet 
alle dingen?’ Los van de Heere is er geen 
leven. Achter Christus wel. Hij zegt: ‘Ik 
ben de Weg, en de Waarheid, en het Le-
ven.’ Of u lijkt op een boom geplant aan 
waterbeken of op het kaf dat op de wind 
heendrijft. Twee wegen, één Naam. Dat 
is helder onderwijs in de Psalmen.

Na dit leerzame referaat zingen we 
Psalm 25 vers 2 en 4 en Psalm 1 de 
verzen 1 t/m 4.

Tijdens het muzikale intermezzo luis-
teren we naar het lied ‘Mijn Herder is 
de Heere God’. 

Psalm 71 is de tweede Schriftlezing als 
inleiding voor het referaat ‘Troost uit 

Van de 
redactie
A. Rijken-Ubak
 

Onze grotendeels digitale 12e 
Bondsdag is weer voorbij. We 
zijn dankbaar dat velen van u 

de uitzending hebben gevolgd. Mocht u 
dat nog niet gedaan hebben of wilt u het 
nog een keer zien en horen, dan kan dat 
via onze website.

Inmiddels zijn we alweer bijna op de 
helft van het winterseizoen. Verreweg 
de meeste verenigingen zijn dit sei-
zoen begonnen met de Bijbelstudies 
over David. Een man met fouten en 
gebreken, een man met zonden, maar 
wel de man naar Gods hart. Inmiddels 
zijn er verschillende verenigingen tij-
delijk gestopt met de bijeenkomsten. 
Dit vanwege het opnieuw oplaai-
ende coronavirus.

Ons leven is altijd onzeker, maar daar 
worden we in deze tijd toch wel bijzon-
der aan herinnerd. Onze wens en bede 
is dat we het in een weg van geloof 
en bekering in de hand van de Heere 
mogen leggen en dat we het David 
mogen nazeggen: 
'De HEERE is mijn Herder, mij zal niets 
ontbreken. Hij doet mij nederliggen in 
grazige weiden; Hij voert mij zachtkens 
aan zeer stille wateren. Hij verkwikt 
mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der 
gerechtigheid om Zijns Naams wil. Al 
ging ik ook in een dal der schaduw des 
doods, ik zou geen kwaad vrezen, want 
Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die 
vertroosten mij.' 

We wensen u Gezegende Kerstdagen 
en Gods onmisbare zegen voor het 
jaar 2021.

Voor alle data geldt: Deo Volente 
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de Psalmen’ door ds. Diepenbroek.

Het staat heel vanzelfsprekend op het 
programma van deze ochtend: ‘Troost uit 
de Psalmen’, alsof het vanzelfsprekend 
is dat ‘troost’ en ‘Psalmen’ in één adem 
uitgesproken worden, alsof het onom-
stotelijk vaststaat dat Psalmen troosten. 
Een uitspraak van Luther is: ‘In de Psal-
men leest u Gods kinderen in het hart.’ 
In het Psalmboek gaat het hart met al 
zijn moeiten, zorgen, vragen, worstelin-
gen, vreugden en verwachtingen open. 
Ik denk aan de Psalm die wij met elkaar 
gelezen hebben: In de moeiten van het 
leven en bij het klimmen van de jaren. 
Waar zit dan precies de troost van de 
Psalmen in? Drie lijnen:

De nood die door de Psalmdichter ver-
woord wordt, roept herkenning op: ik 

ben niet de enige die door deze storm 
moet gaan; de dichter brengt onder woor-
den wat er in mijn hart omgaat.

De woorden van de dichter reiken woorden 
aan om te bidden: bidden met Psalmwoor-
den; als we soms niet weten wat wij bidden 
moeten.

De troost die de HEERE wil geven door 
het lezen en zingen van de Psalmen: tijdens 
het lezen en zingen van de Psalmen – door 
de woorden van de Heilige Geest Die de 
dichter geïnspireerd heeft – troost ontvan-
gen.

Psalm 71 zegt: ‘Gij zult mijn grootheid 
vermeerderen en mij rondom vertroosten.’ 
Rondom, van alle kanten. Omsingeld door 
zonden, zorgen, maar ook omsingeld door 
Zijn vertroostingen. 

De nood is Zijn nood aan het kruis: Psalm 
22:1. Psalm 22 is vol van de lijdende 
Knecht.

De woorden om te bidden aan het kruis: 
Psalm 31:6. Jezus beveelt Zijn geest met de 
woorden van de Psalmdichter in de handen 
van Zijn Vader.

De troost die de HEERE wil geven door 
het lezen en zingen van de Psalmen: nadat 
zij de lofzang gezongen hadden (Ps.115-
118). Jezus zong niet alleen over banden 
van de dood die Hem omkneld hadden, 
maar ook over wandelen voor het aan-
gezicht des HEEREN in de landen der 
levenden.

De Heere Jezus heeft in de Psalmen ge-
leefd. Hij is uit de Psalmen vertroost. Hij 
wijst ons de weg. Het Psalmboek is een 
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geestelijke apotheek. Lezen en zingen 
van de Psalmen om omsingeld te worden 
door de vertroostingen van de HEERE. 
De HEERE omsingelt niet alleen, maar 
weet altijd een bres te slaan om met Zijn 
vertroostingen het leven van de Zijnen 
binnen te komen. 
Bij het volgende muzikale intermezzo 
luisteren we naar de Psalmen 22, 133 
en 52, gespeeld door Ton Burgering op 
de piano (Wouter Schalkoort is door 
ziekte afwezig). 
Mw. K. Leenheer-van Gent heeft nog 
enkele mededelingen voor ons. 

Dan staat de afsluiting van het project 
van de Vrouwenbond op het program-
ma. 

Onze 1e en 2e penningmeesteressen 
mw. W.G. van Vlastuin-Wiersma en 
mw. A.C. van Ark-van de Steeg maken 
de opbrengst bekend van het project 
van de HHV ‘Kinderwerk in Surina-
me’: € 20.000,--

(Door de verenigingen: € 17.600,--, 
aangevuld door het landelijk bestuur 
tot € 20.000,--).

Ds. A. Meuleman, voorheen zendings-
predikant in Suriname, is blij met en 
dankbaar voor de mooie opbrengst. Het 
werk in Suriname ligt op dit moment 
ook stil, maar hij hoopt dat het snel weer 
opgestart kan worden. Hij benadrukt het 
belang van het gebed voor de kleine kerk 
in Suriname.

Marijke van der Plaat geeft in deze 
ZODK een uiteenzetting van het kinder-
werk in Suriname.

Mw. Schalkoort bedankt ds. Verhaar en 
ds. Diepenbroek voor hun referaat en 
ds. Meuleman voor zijn komst i.v.m. het 
project en wenst hen Gods zegen op hun 
werk. Ook Ton Burgering wordt bedankt 
voor zijn muzikale bijdrage en dhr. Brui-
nekreeft voor het maken van de foto’s. 
Door het coronavirus was het voor het 

kostersechtpaar ook anders. Mede dank 
zij hun inzet en adviezen en de hulp van 
de dames van de vrouwenvereniging van 
Lunteren konden we toch onze Bondsdag 
houden. 

Tot slot wordt de technicus Cris Heij-
kamp bedankt, zonder hem was er geen 
uitzending geweest! 

‘Het thema vandaag was ‘David in de 
Psalmen’. Onderwijs en de troost uit de 
Psalmen. Laten we alles wat we gehoord 
hebben vandaag, meenemen, overdenken 
en bewaren in onze harten.  
 
Mogen wij zo toegerust het nieuwe seizoen 
ingaan. Wij wensen u allen Gods zegen toe 
voor al het werk dat deze winter op onze 
verenigingen en in regionaal verband mag 
plaatsvinden.'  
 
Na het zingen van Psalm 27 vers 7 besluit 
ds. Diepenbroek deze 12e Bondsdag met 
dankgebed en wenst ons allen wel thuis.
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Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Door het coronavirus is de 
Bondsdag heel anders 
gegaan dan we gewend 

waren, we hebben uw aanwezig-
heid heel erg gemist. Wat was het 
altijd fijn om elkaar te zien en te 
ontmoeten. 

Maar gelukkig kon deze dag wel 
digitaal doorgaan. Het thema was: 
'David in de Psalmen'. Ds. P. Ver-
haar sprak over 'Onderwijs in de 
Psalmen' en ds. D.J. Diepenbroek 
over 'Troost uit de Psalmen'. Wat 
hebben we veel onderwijs door 
middel van deze referaten mogen 
ontvangen.

Ook was er de afsluiting van ons 
project: 'Kinderwerk in Suriname'. 
Ds. Meuleman heeft namens de 
zending het mooie bedrag van 
€ 20.000,-- in ontvangst mogen 
nemen. Hartelijk dank aan allen 
die zich hiervoor hebben ingezet. 
Boven alles danken we de Heere 
Die harten neigde om dit prachtige 
bedrag bijeen te brengen. Waar 
deze opbrengst voor gebruikt 
gaat worden, vindt u in het stukje 
geschreven door Marijke van der 
Plaat, zij gaat wanneer dit mogelijk 
is, weer terug naar Suriname.

We leven toe naar de Kerstdagen. 
Het grote wonder dat wij mogen 
gedenken: De Heere Jezus wilde 
naar deze aarde komen om geboren 
te worden in Bethlehems stal. Er 
was geen plaats voor Hem. Is er 
plaats voor Hem bij ons? Wij zijn 
toch hopelijk niet druk met bijza-
ken. Eén ding is nodig.

Wij wensen u gezegende Kerstda-
gen en een heilrijk 2021 toe.

H
et doel van het project was 
het kinderwerk in Suri-
name. Toen u startte met 

geld inzamelen voor het project, 
was ik nog niet zo lang uitgezon-
den naar Suriname, op het moment 
van dit schrijven ben ik al weer een 
half jaar in Nederland, vanwege de 
coronasituatie. 

Dominee Meuleman benadrukte toen 
hij het geld in ontvangst nam, dat het 
gebed zo heel hard nodig is. Daar sluit 
ik me graag bij aan. Geven voor zen-
ding begint bij zending geven in Gods 
machtige hand! 

Natuurlijk is er ook geld nodig om 
dingen mogelijk te maken. Het 
geld dat u opgehaald hebt, zal goed 
besteed worden. Mij is gevraagd om 
wat meer inzicht te geven waar dit 
geld o.a. aan zal besteed worden. 
Geld is nodig voor de inkopen van 
materialen die nodig zijn bij de club 
zoals Bijbels, verwerkingsmaterialen, 
knutselmaterialen, spelletjes, kopieer-
kosten enz. Rond de heilsfeiten wordt 
een wat uitgebreider programma met 
de kinderen en jongeren gedaan, 
waarbij we ook met elkaar eten. En 
ieder jaar organiseren we met de club 
één uitje.

Daarnaast is er de afschrijving van 
materialen zoals bijvoorbeeld de prin-
ter en de beamer.

Project Suriname
Marijke van der Plaat

Powakka is een lintdorp dat ligt langs 
een drukke gevaarlijke weg. Daarom 
kunnen niet alle kinderen zelfstandig 
komen, een aantal kinderen wordt 
opgehaald met de bus. Brandstof en 
onderhoud zijn een kostenpost.

Tot slot begrijpt u natuurlijk dat ik 
door de zending betaald word voor 
mijn werk, dat ik doe voor de kinde-
ren en jongeren in Powakka.

Voor veel mensen is deze coronatijd 
een moeilijke en onzekere tijd op 
�nancieel gebied, dat geldt ook voor 
de mensen in Suriname. Daar komt 
nog bij dat het geld van het ene op 
het andere moment de helft minder 
waard geworden is en de prijzen rond 
de 30% gestegen zijn. Richting de 
toekomst zal er een onderzoek plaats-
vinden hoe we kinderen en jongeren 
hierin kunnen ondersteunen en het 
zendingswerk (ook in coronatijd) het 
beste vorm kunnen geven. 

Ik wil u allemaal heel hartelijk bedan-
ken voor uw vrijgevigheid. Mede 
door dit geld wordt het kinder- en 
jongerenwerk in Suriname mogelijk 
gemaakt! Hartelijk bedankt!
 
Als laatste roep ik u op om ook 
juist in de komende tijd waarin veel 
onzeker is, de mensen in Suriname, 
de commissie zending en mij op te 
dragen aan Gods genadetroon!

Mij is gevraagd om een stukje voor u te 
schrijven m.b.t. tot het project waar u 
afgelopen periode geld voor opgehaald 
hebt. Mijn oud-collega ds. Meuleman mocht 
afgelopen 1 oktober van u het enorme 
bedrag van € 20.000,-- in ontvangst nemen.
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Kopij voor het nieuwe blad 'Zicht op de kerk' kunt u 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

Op alle bijeenkomsten zijn onze 
bekende fotokaarten te koop!

Mededelingen
Bijbelstudieboekje 
Het Bijbelstudieboekje voor dit sei-
zoen over het leven van David is nog 
steeds verkrijgbaar. De prijs is € 4,-- 
voor leden en € 5,-- voor niet-leden.  
Tevens zijn de Bijbelstudieboekjes 
over Esther en Mozes nog te koop. 
De prijs is € 4,-- per stuk. Alle bedra-
gen zijn inclusief verzendkosten. Alle 
andere uitgaven van voorgaande jaren 
zijn uitverkocht. 
 
U kunt de boekjes bestellen bij:  
a.rijken-ubak@solcon.nl |  
Tel. (0418) 72 30 34  
 
Volgend jaar wordt ‘Zicht op de Kerk’ 
samengevoegd met ‘Ons Kerkblad’ 
tot één nieuw kerkblad dat de naam 
‘Zicht op de Kerk´ gaat dragen. 

Dit samengevoegde blad zal net als 
het Ledeninformatieblad vier keer 
per jaar gratis verschijnen. Voor het 
overige wordt het een tweeweke-
lijkse uitgave, waarvan het eerste 
nummer op D.V. 14 januari 2021 zal 
verschijnen. De Vrouwenbond zal 
ook in deze tweewekelijkse uitgave 
participeren (dus niet meer alleen in 
het kerkbreed gratis te verspreiden 
nummer). Daardoor heeft de Vrou-
wenbond meer ruimte om vooraf over 
een bepaald iets te informeren, een 
terugblik te geven via tekst en foto’s 
of een keer een samenvatting van een 
lezing te publiceren enzovoort. 

De Vrouwenbond wekt u van harte 
op om u op dit kerkblad nieuwe stijl 
te abonneren. Berichten voor dit blad 
kunt u, zoals ook nu het geval was, 
mailen naar mw. Rijken.

Op 17 september 2020 was er 
in de Hersteld Hervormde 
Kerk in Kesteren een 

Regio-ochtend. Deze morgen werd 
georganiseerd door het Regionaal 
Verband van de Classis Midden. 
De presidente, mevr. M.A. Bui-
tink-Heijblom, opende de bijeenkomst 
met het lezen van Psalm 121 en medi-
teerde daarover. In deze moeilijke tijd 
van de coronacrisis is Psalm 121 een 
zeer troostrijke Psalm. Het laat ons 
zien waar vandaan onze Hulp moet 
komen, namelijk van de HEERE, Die 
hemel en aarde geschapen heeft en 
nog steeds onderhoudt, ook nu in 
deze tijd! We zongen uit deze Psalm, 
het eerste en het vierde vers. 

Het onderwerp van deze morgen was: 
‘Omgaan met psychische nood in de 
gemeente’. De heer J. van der Zee van 
Agathos vertelde ons, met ondersteu-
ning van een PowerPointpresenta-
tie, wat de drie meest voorkomende 
psychische problemen zijn die we in 
de gemeente tegenkomen, namelijk : 
autisme, borderline en depressie. Na 
te hebben uitgelegd wat deze zaken 

Uit de Regio's
M.N. van Soest-Barth

precies inhouden, hield hij ons voor 
hoe we hiermee moeten omgaan, 
wanneer we ze in de gemeente tegen-
komen. Goed luisteren is heel belang-
rijk en we moeten er voor waken om 
geen te snelle (onbedoeld kwetsende) 
opmerkingen te maken. Wanneer wij 
als mantelzorger betrokken zijn bij 
een gemeentelid, is het vooral nood-
zakelijk om de grenzen af te bake-
nen, zodat je zelf als hulpaanbieder 
niet overbelast raakt. Laat het vooral 
duidelijk zijn waarmee/waarvoor je 
komt helpen. Lichamelijke proble-
men horen thuis bij de huisarts, psy-
chische problemen bij de psycholoog, 
kerkelijke problemen bij de predikant 
of de kerkenraad. Vanuit de zaal 
werden er diverse vragen gesteld, die 
de heer Van der Zee duidelijk beant-
woordde.

We zien terug op een goede, leerzame 
morgen. De collecte was bestemd 
voor vakantieweken gehandicapten.

De kerkvoogdij en de vrouwenver-
eniging van Kesteren hadden alles 
prima verzorgd.
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Agenda
20 april
Lunteren 
Huishoudelijke Vergadering

7 oktober
Lunteren 
13e Bondsdag

11 november
Elspeet 
Toerustingsdag voor alle leden

18 november
Ridderkerk 
Toerustingsdag voor alle leden
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Project Suriname
Uitgezonden werkers:
•  S.M. van der Plaat 

 (kinderwerkster)

Post Suriname: 
Postbus 1459, 
Paramaribo, Suriname

Project Malawi
Uitgezonden werkers:
•  Fam. C.J.P. van der Bas

(zendingspredikant)

Post Malawi: 
P.O. Box 626, Zomba, 
Malawi (Central-Africa)

Bidden voor 

 moslimgezin

Kijk en Luister

Wennen in Nederland



Ook de zendingsdag van  
19 september 2020 kon geen 
doorgang vinden op de 
 gebruikelijke wijze. De werk-
groep zendingsdag kreeg van de 
commissie zending het verzoek 
de mogelijkheden te onderzoeken 
om deze dag op een andere 
wijze te laten plaatsvinden. 
Omdat de werkgroep hier geen 
ervaring mee had, is contact 
opgenomen met de werkgroep 
beeld en geluid van de HHJO. 
Deze had wel ervaring hiermee, 

omdat de jongerendag ook op 
deze wijze was uitgezonden. 
Het normale draaiboek voor de 
zendingsdag kon in de kast 
 blijven en de leden van de werk-
groep zijn samengekomen met 
een delegatie van de werkgroep 
beeld en geluid om de mogelijk-
heden te onderzoeken. Dit heeft 
erin geresulteerd dat er op  
19 september een tweetal uit-
zendingen is geweest, die in het 
kader stonden van de zending 
van de HHK. 

KINDERPROGRAMMA
In de middag was er een kinder-
programma. Vooraf konden de 
kinderen een pakketje aan-
vragen met puzzels en andere 
werkjes. Deze waren op een 
later tijdstip ook te downloaden. 
In totaal zijn er 223 pakketjes 
aangevraagd.
Het kinderprogramma voorzag 
kennelijk in een behoefte, want 
er waren 453 kijkers. Er werd 
een Bijbelverhaal verteld, uitleg 
gegeven over de puzzels/knut-
selwerkjes, een tekst om uit het 
hoofd te leren en mevrouw Van 
der Bas vertelde over haar werk 
in Malawi. Ook was er muziek 
te beluisteren.

TWEE 
 ZENDINGS PREDIKANTEN

In de avond was er ook een 
 programma, dat begon om 
19.30 uur. Inclusief de mensen 
die het programma later hebben 
bekeken waren er 1643 kijkers. 

F O C U S  Dhr. P. Vogelaar

Digitale zendingsdag 2020
Veel leden van de Hersteld Hervormde Kerk hebben in de achter-

liggende periode  de zondagse kerkgang niet kunnen maken van-

wege de heersende coronapandemie. Een hulpmiddel was dan in 

vele gevallen dat de kerkdienst digitaal kon worden meegemaakt. 

Ik schrijf ‘hulpmiddel’, en beslist geen vervanging voor het gaan 

naar Gods huis zoals wij kunnen lezen in psalm 122. 

Z I C H T  O P  Z E N D I N G  -  J A A R G A N G  1 4
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De mogelijkheid was er ook om 
geld te doneren. Hiervan is even-
eens gebruik gemaakt en de 
laatst bekende stand is € 4850,–.

Ds. W.M. Mulder, voorzitter van 
de commissie zending, opende 
de bijeenkomst en vervolgens 
werden er toespraken gehouden 
door de zendingspredikanten A. 
Meuleman en C.J.P. van der Bas. 

Ds. Meuleman vertelde aan de 
hand van een powerpoint-pre-
sentatie over het werk voor de 
zending in Suriname. Inmiddels 
heeft hij zijn werkzaamheden 
beëindigd. Ook de kinderwerk-
ster Marijke van der Plaat ver-
blijft in Nederland. Vanwege de 
corona-uitbraak kan zij niet 
terug naar Suriname.

Ds. Van der Bas hield een lezing 
waarin hij zijn werk in Malawi 
voor het voetlicht bracht. Deze 
lezing was tevoren opgenomen, 
omdat de internetverbinding 
met Malawi niet altijd stabiel is.

Tussen de lezingen door waren 
er muzikale intermezzo’s. Deze 
keer werden die, in tegenstelling 
tot de andere zendingsdagen, 
verzorgd door de gebroeders 
Hendriksen uit Veenendaal. 
Samen brachten zij psalmen en 
geestelijke liederen ten gehore 
op orgel en panfluit.

INTERVIEW
Aan het eind van de avond wer-
den ds. Meuleman en de heer Ju 
geïnterviewd door de heer Van 
Rhee, lid van de commissie zen-
ding. De heer Ju is samen met 
zijn vrouw onlangs terugge-
keerd van het zendingsveld in 
Malawi, waar hij als organisa-
tiedeskundige de RPC heeft bij-
gestaan, de kerk in dat land die 
wij als HHK steunen. 
Het was ook voor de werkgroep  
zendingsdag een aparte ervaring. 
Geen bijeenkomst in Hoevelaken, 
geen standhouders, geen onder-
linge ontmoetingen en een zen-
dingspredikant, die vanwege de 
coronacrisis niet naar Nederland 
kon afreizen voor verlof. Toch 

mogen wij terugzien op een dag, 
die in een bepaalde behoefte 
heeft voorzien. Onze dank gaat 
uit naar de kerkvoogdij van de 
HHG te Kesteren die haar kerkge-
bouw belangeloos ter beschik-
king stelde om van daaruit de 
uitzending mogelijk te maken. 
Maar zeker ook veel dank aan de 
werkgroepleden van beeld en 
geluid, die de gehele dag in touw 
zijn geweest. Zij waren met acht 
personen en veel apparatuur in 
de weer om de uitzending op 
deze wijze vorm te geven.

Tenslotte de wens dat wij elkaar 
bij een volgende zendingsdag 
weer in persoon mogen ont-
moeten. n

N O V E M B E R  2 0 2 0  -  G E R O E P E N  T O T  G E T U I G E N
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Covid-19, beperking en opening voor zendingswerk

Het Koninkrijk Gods 
 gepredikt, onverhinderd
Het zendingswerk in Malawi werd in de achterliggende maan-

den voor een behoorlijk deel beheerst door het fenomeen 

Covid-19. Ook in Malawi werden er maatregelen door de 

 overheid afgekondigd. In maart jl. werden alle scholen en 

opleidingen gesloten. 

De nodige regels voor kerkdiensten 
werden ingesteld. Het moderamen 
van de Reformed Presbyterian Church 
of Malawi heeft om die reden een 
bericht laten uitgaan naar alle predi-
kanten en kerkenraden. De ‘bekende’ 
voorschriften met betrekking tot 
hygiëne, afstand, enzovoorts werden 
daarmee onder de aandacht van de 
hele kerk gebracht. Erik Ju, toen nog 
werkzaam in Malawi voor de zending, 
gaf voor dit stukje voorlichting een 
belangrijke aanzet.
Het sluiten van de opleiding van pre-
dikanten en het maar beperkt verga-
deren van het moderamen van de 
synode zorgde voor een radicale wijzi-
ging van mijn bezigheden. Lesgeven 
op afstand met een video 
verbinding is geen optie voor 
studenten die thuis geen 
elektriciteit en geen internet 
hebben. Met enige regel-
maat werd aan de studenten 
een sms-bericht gestuurd 
met steeds een vervolgop-
dracht van studie.

ANDERE 
 WERKZAAMHEDEN

Ondertussen kon werk wor-
den opgepakt dat door fami-
liaire omstandigheden was 
blijven liggen. Een toelich-
ting schrijven op de kerkorde 
die in december 2019 was 

aangenomen. Een instructie schrijven 
voor de landelijke tuchtcommissie. 
Onderzoek doen naar mogelijkheden 
voor evangelisatie via internet in het 
Chichewa.
En niet te vergeten: het project om de 
verkorte versie van de Bijbelverklaring 
van Matthew Henry te vertalen in het 
Chichewa kreeg veel meer tijd en 
ruimte dan tevoren kon worden voor-
zien. De leerkrachten uit het middel-
baar onderwijs die er aan meewer-
ken, hadden in de achterliggende 
maanden de gelegenheid om al hun 
aandacht aan dit vertaalwerk te 
geven. 
Voor de christelijke middelbare school 
op gereformeerde grondslag was ik 

begonnen de avondsluitingen te 
schrijven voor de kostschoolleerlin-
gen. Omdat de David Livingstone 
Christian Academy ook moest sluiten, 
kwam er tijd vrij om de al geschreven 
avondsluitingen om te werken tot een 
simpele uitleg van de eerste 
Bijbelboeken. Elk Bijbelgedeelte werd 
voorzien van een geestelijke en prak-
tische toepassing. Ouderlingen kun-
nen dat eenvoudige materiaal gebrui-

ken bij hun voorbereiding op 
het preken in de zondagse 
eredienst. 
Het onderwijs in Malawi is 
op alle fronten weer in volle 
gang. De draad van de gewo-
ne zendingsarbeid kan gelei-
delijk aan weer worden 
opgepakt. Daar zijn we de 
HEERE ootmoedig dankbaar 
voor. Maar zoals u en jij ziet, 
waar het fenomeen Covid-19 
beperkingen met zich mee-
bracht, deden zich tegelijker-
tijd ongedachte mogelijkhe-
den voor. Het werk van de 
HEERE mocht voortgaan, 
onverhinderd! n

I N Z I C H T  Ds. C.J.P. van der Bas

Ds. N.K. Banda leidt een discussie 
met de jongerejaars studenten.

Studenten oefenen tijdens de dagopening: de een 
mediteert in het Engels, de ander vertaalt de 

 meditatie in het Chichewa.
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Van Suriname naar Lunteren 
- een wereld van verschil -

We hebben in de afgelopen maanden zo duidelijk 
gezien dat de mens wikt, maar God beschikt. Niet 
alleen in het groot om ons heen in een wereld die 
in brand lijkt te staan, maar heel zeker ook in ons 
eigen leven. We hadden een soort draaiboek 
gemaakt (stel u gewoon een hele stapel losse 
briefjes voor met aantekeningen) met daarin 
alles wat er moest gebeuren voor vertrek, waar 
we aan moesten denken, wat zeker niet vergeten 
mocht worden.
Toen was daar, in verband met het coronavirus, 
plotseling ons vertrek, een maand eerder dan 
gepland. Gelukkig was het draaiboek er en kon-
den we veel dingen gewoon een maand vervroe-
gen. Afscheid nemen moest snel en kon lang niet 
meer plaatsvinden met iedereen. Gelukkig had-
den we al wel een afscheidsreceptie gehad, waar-
door we iedereen hadden gesproken. Maar toch… 
Er zijn veel losse eindjes overgebleven.

SEIZOENEN
Wat waren we dankbaar voor het huis, en wat 
zijn we dat nog steeds, dat we mochten gaan 
bewonen. Onze jongens zijn in Suriname toch 
een beetje barbaren geworden. Ze hebben grote 
liefde voor alles wat leeft en zijn nogal gewend 
aan de vrijheid. De Heere heeft ons rijk gezegend 
met een plaats in Lunteren, vlakbij het bos met 
veel ruimte, zodat de overgang niet al te groot is. 
Sowieso pakken de jongens het leven in 
Nederland met enthousiasme op. Er is ook zoveel 
te ontdekken. Alleen al dat het niet altijd onge-
veer hetzelfde weer is, maar dat er seizoenen 
zijn! En dat mensen in Nederland bepaalde din-
gen vinden waar ze nog nooit van gehoord heb-

ben! Vooral dat er ook zoveel ongeschreven regels 
zijn!

WENNEN
Voor ons als ouders is het anders. Heel regelmatig 
wordt het ons gevraagd: ‘En, alweer helemaal 
gewend?’ Een eenvoudige vraag waar nog niet zo 
gemakkelijk antwoord op is te geven. Soms denk 
je dat je gewend bent, maar op een ander 
moment weer helemaal niet. 
Hoe dat komt, is nog niet zo eenvoudig te ontdek-
ken, maar waar we - onbewust vooral - mee bezig 
zijn, is om het oude weer terug te vinden. Dat is 
een soort reflex. En gelukkig zijn er wel veel din-
gen hetzelfde gebleven, maar er is ook veel veran-
derd. Niet alleen in Nederland is veel veranderd, 
maar ook in ons eigen leven. Het oude terugvin-
den is daarmee een vermoeiende taak. De dingen 
fris bekijken en opnieuw beginnen, lijkt vrucht-
baarder te zijn. 
Daarbij komt nog dat we Suriname hebben moe-
ten loslaten. De gemeente, ons huis, alles wat we 
hadden opgebouwd en wat er nu niet meer is, 
moet ook een plaatsje krijgen in ons leven. Dat 
kost tijd en in dat alles mogen we merken dat de 
Heere ons stap voor stap leidt. Soms vinden wij 
dat te langzaam gaan, maar we weten aan Wie 
we ons mogen toevertrouwen. In Suriname heb-
ben we zo vaak mogen opmerken dat de Heere de 
dingen leidt en dat het goed is zoals Hij het doet. 
En ook in Nederland is dat nog steeds zo. Zal Hij 
dat dan ook niet in de toekomst doen?
Blijft u bidden voor de gemeente en de jongeren 
in Suriname? n

Fam. Meuleman T R A N S P A R A N T

Nog niet zolang geleden schreef ik in Zicht op 

Zending hoe we ons aan het voorbereiden waren op 

vertrek naar Nederland. Toen ging het over afscheid 

nemen en hoe je dat dan doet. Het ging ook over 

onze spullen die naar Nederland moesten en over 

allerlei andere dingen waar we mee bezig waren in 

aanloop naar onze terugkeer. Maar alles liep anders.
De jongens zetten hun oude leefgewoonte uit 
Suriname in Nederland voort: diertjes zoeken. 
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D I F F U U S   

Gebedspunten
Het zendingswerk in uw gebed gedenken is van 
groot belang. Het is de taak van Gods gemeente in 
Nederland om te bidden voor het zendingswerk. 
Paulus roept immers op om met hem te strijden in 
de gebeden (Rom. 15:30). Daar wordt u ook toe 
opgeroepen!

BIDT U MEE VOOR:
- de voortgang van het zendingswerk in deze 

onzekere tijden, zowel in Malawi als in Suriname. 
- Marijke van der Plaat, dat zij terug mag keren 

naar Suriname zodra dat weer mogelijk is.
- dominee en mevrouw Van der Bas, die met verlof 

naar Nederland hopen te komen. Bid voor hen, 
dat zij veilig aan mogen komen en gedurende 
hun verlofperiode tot rust mogen komen. 

DANKT U MEE VOOR:
- De zorgende handen van de Heere, waarin 

alles is. Ook het zendingswerk; niets loopt 
Hem uit de hand.

Verjaarda
gen

De komende periode zijn de volgende zendingswerkers 

of hun gezinsleden jarig: 

03-01  Mw. M. van der Bas-van Voorthuijsen, Malawi

U kunt haar verblijden met een kaartje. Adresgegevens 

van onze zendingswerkers zijn als volgt:

• Post Malawi: PO Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)

• Post Suriname: Postbus 1459, Paramaribo, Suriname

Op onze site, www.zhhk.nl, kunt u de verjaardagenlijst 

 raadplegen en downloaden.

Een bericht vanuit Nederland doet altijd goed. Een 

bemoediging, een hart onder de riem, een blijk van 

meeleven door middel van een kaartje wordt zeer 

gewaardeerd.

Lees je Bijbel
De Bond van de Hervormde Zondagsscholen voert dit 
seizoen in samenwerking met de ZHHK actie voor 
Malawi. Deze actie heet ‘Lees je Bijbel’ en heeft ten 
doel kinderen, jongeren en volwassenen hun Bijbel te 
leren lezen en laten begrijpen. Het geld dat wordt 
opgehaald, zal worden besteed aan vier doelen:

-   De kleuterbijbel Kijk en Luister van Laura Zwoferink 
in het Chichewa. De kleuterbijbels worden uitgereikt 
aan gemeenteleden, zodat er door vaders en moe-
ders invulling gegeven kan worden aan een stukje 
huisgodsdienst op een heel eenvoudige manier. 

-   Kindercatechisatieboekjes. Het is in Malawi gebruike-
lijk, net zoals in Nederland, dat elke zondag een deel 
van de Catechismus wordt uitgelegd in de kerkdienst. 
Dat is de Korte Catechismus van Westminster. Op een 
heel eenvoudige manier is de inhoud van de vragen 
en antwoorden van deze korte catechismus weer-
gegeven in de kindercatechismus. Dominees kunnen 
zo de kinderen gemakkelijk betrekken bij de inhoud 
van het catechismusonderwijs tijdens de kerkdien-
sten. Ouders thuis kunnen aan de hand van dit boek-
je het aangereikte onderwijs in de kerkdienst nog 
eens verduidelijken richting hun kinderen.

-   Een eenvoudige verklaring van de Bijbel in het 
Chichewa. De Reformed Presbyterian Church of 
Malawi heeft haar oorsprong in Schots zendings-
werk. In de Schotse kerken is het normaal dat ouder-
lingen preken voorbereiden en preken houden. Die 
gewoonte is er (uit nood geboren) in de kerk in 
Malawi ook. Ouderlingen in Malawi hebben geen 
commentaar op de Bijbel. Er blijkt behoefte te zijn 
aan een uitleg van de Bijbel op zijn allereenvoudigst. 
Daar is inmiddels een begin mee gemaakt. Een een-
voudige uitleg van diverse Bijbelboeken is in het 
Chichewa vertaald. Het zou ook voor kinderen en 
jongeren van belang zijn wanneer duidelijke uitleg 
van de Bijbel in de gemeenten wordt aangereikt in 
de prediking.

-   Een cursus voor zondagsschoolleerkrachten, waar zij 
leren Bijbelverhalen te vertellen en uit te leggen en 
kinderen Bijbelteksten of vragen en antwoorden van 
de Korte Catechismus van Westminster aan te leren. 

Zie voor meer informatie en materialen de website 
www.hervormdezondagsscholen.nl/jaarlijkse-actie/
kinderbijbels-voor-malawi
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heel eenvoudige manier is de inhoud van de vragen 
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sten. Ouders thuis kunnen aan de hand van dit boek-

heel eenvoudige manier is de inhoud van de vragen 
en antwoorden van deze korte catechismus weer-
gegeven in de kindercatechismus. Dominees kunnen 
zo de kinderen gemakkelijk betrekken bij de inhoud 
van het catechismusonderwijs tijdens de kerkdien-
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Lees je Bijbel

Verlof ds. C.J.P. van der Bas
Dominee en mevrouw Van der Bas zullen met verlof naar 
Nederland komen. Op het moment van schrijven zijn de 
exacte data van verlof nog niet bekend. 

-   Een eenvoudige verklaring van de Bijbel in het 

Nederland komen. Op het moment van schrijven zijn de 

-   Een eenvoudige verklaring van de Bijbel in het 

Nederland komen. Op het moment van schrijven zijn de 

-   Een eenvoudige verklaring van de Bijbel in het -   Een eenvoudige verklaring van de Bijbel in het 

Nederland komen. Op het moment van schrijven zijn de 

meeleven door middel van een kaartje wordt zeer 

meeleven door middel van een kaartje wordt zeer 
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Een echtpaar in Centraal-Azie S P E C T R U M

posities kon brengen, zodat hij ook kan 
zitten zonder dat hij veel pijn heeft.

BIDDEN
We kregen toestemming om voor hen 
te bidden, iets wat ons verbaasde. De 
familie is moslim en er is duidelijk 
een geestelijke strijd gaande in het 
dorp waar zij wonen. Moskeeën 
 worden in elk klein dorpje in de regio 
gebouwd en mensen worden opge-
roepen om meer religieus te worden.
Maar ze gaven ons toestemming om 
te bidden, dus we baden dat God deze 
familie kracht en wijsheid zou geven 
hoe ze het beste voor hun zoon 
 konden zorgen. We baden voor 
 genezing en een zegen voor deze 
 jongen. Het onuitgesproken gebed in 
al onze harten was dat deze familie 
de Echte Hoop zal leren kennen Die 
kwam om voor ons allen te sterven, 
en voor mogelijkheden om in de 
 toekomst meer over Hem te delen!

Als we het huis verlaten, 
voel ik de nood. Het 
leven van deze jongen 
had zo anders kunnen 
zijn, als we hem jaren 
eerder hadden ontmoet, 
en hadden kunnen delen 
met zijn ouders hoe ze 
hem mobiel konden 
 houden, zodat zijn bot-
ten niet zwak en fragiel 
zouden worden. Hoe zou 
zijn leven er dan uit 
 hebben gezien?
Als we onze reis vervol-
gen en andere kinderen 
met een handicap in de 
dorpen ontmoeten, 
geeft de herinnering 
aan de ontmoeting met 

deze jongen me de motivatie om door 
te blijven gaan met mijn werk. Om te 
blijven vertellen dat - wat men in hun 
cultuur ook zegt - zij niet vervloekt 
zijn, maar dat God hen kent en lief-
heeft. Dat er zelfs, als de situatie 
hopeloos lijkt zoals bij deze jongen, 
er bij de Heere nog steeds Hoop en 
verandering mogelijk is!  n

Om u een inkijkje te 
geven in mijn werk als 
ergotherapeut, willen 
we het volgende verhaal 
delen dat zich afspeelt in 
een dorpje, op de uitge-
strekte steppe in 
Centraal-Azië.
Na een lange, maar 
prachtige reis kwamen 
we aan bij een klein 
huisje in een afgelegen 
dorpje.
Daar lag een jongen 
opgekruld op het bed. 
Zijn moeder zei dat hij 
achttien jaar oud was, 
maar hij leek niet ouder 
dan tien jaar. Zijn benen 
waren mager en gebogen en één voet 
lag in een vreemde hoek. ‘Hij blijft 
zijn botten maar breken’, zei zijn 
moeder. ‘De laatste keer dat we in het 
ziekenhuis waren, zeiden ze dat ze 
zijn been niet meer zouden gipsen. 
Het heeft toch geen zin, aangezien hij 
door zijn handicap nooit zal kunnen 
lopen.’

Deze jongen heeft cerebrale parese** 
en doordat hij niet kan lopen, zijn zijn 
botten zwak geworden en breken ze 
makkelijk. Doordat zijn gebroken 
 botten niet worden gegipst, kunnen ze 
niet op een goede manier genezen en 
heeft hij veel pijn. We gaven de 
 moeder advies hoe ze de jongen in 
verschillende goede en comfortabele 

Therapeut met 
een missie
Alweer vijf jaar mogen wij, met inmiddels onze twee kindjes, 

de bevolking in Centraal-Azië* dienen. In het land waar we 

wonen zijn zending en evangelisatie verboden. Dit betekent 

dat het delen van het evangelie alleen mogelijk is binnen de 

grenzen van persoonlijke contacten. Onze professies, als 

 ontwerper en ergotherapeut, bieden hiervoor prachtige 

mogelijkheden. 

* I.v.m. onze veiligheid en de veiligheid van de mensen met wie wij werken, noemen wij geen namen. Wilt u meer over 
ons werk weten of u aanmelden voor onze nieuwsbrief? Dit kan via leefmee.vep@outlook.com. Een presentatie over ons 
werk behoort ook tot de mogelijkheden.

** Cerebrale parese is een aandoening waarbij bewegen moeilijk is, omdat de hersenen de spieren niet goed kunnen 
 aansturen vanwege een hersenbeschadiging. Die beschadiging is meestal voor of tijdens de geboorte ontstaan.
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F L I T S  Bureau Zending

Kinderbijbels voor 
Powakka
In de afgelopen tijd is de Kijk en Luister 

Bijbel deel 1 van Laura Zwoferink 

 vertaald in het Sranan Tongo, de taal 

gesproken door Surinamers. De kerk-

gangers uit Powakka hebben mee-

gewerkt aan de eerste conceptvertaling 

van de kinderbijbel. In samenwerking met de stichting Weid Mijn Lammeren en het 

Surinaams Bijbelgenootschap is de finale vertaling van de kinderbijbel tot stand gekomen. 

Jonge kinderen in het binnenland kennen weinig 
Nederlands, maar ook voor de gemeenteleden van 
Powakka is Nederlands niet de eerste taal waarin ze 
zich uitdrukken. De gesproken taal onder Surinamers is 
het Sranan Tongo. In deze taal was geen kinderbijbel 
beschikbaar. De behoefte daaraan was er wel. 
Aangezien het Sranan Tongo de eerste taal is waarin de 
mensen zich uitdrukken, is het veel begrijpelijker voor 
zowel de gemeenteleden als hun kinderen wanneer ze 
ook in die taal Bijbelverhalen kunnen vertellen en de 
Bijbel kunnen uitleggen. 

In Nederland wordt in christelijke gezinnen steeds uit 
de Bijbel gelezen aan tafel, na de maaltijd. Daarbij 
wordt vaak gebruikgemaakt van kleuter- en kinder-
bijbels als er (kleine) kinderen aan tafel zitten. Of de 
kleuter- en kinderbijbels worden 
gebruikt bij het naar bed brengen 
van de kinderen van het gezin. Wat 
voor ons, christenen in Nederland, 
heel gewoon is, is in Suriname 
 helemaal niet vanzelfsprekend. 
Doordat  dergelijke boeken voor 
 kinderen niet aanwezig zijn, is het 
voor ouders met jonge kinderen 
vaak lastig om met hun kinderen 
over de Bijbel en het geloof na te 
denken. Door het vertalen van de 
Kijk en Luister Bijbel, het laten 
 drukken en verspreiden hiervan, 
 willen we ervoor  zorgen dat 

gemeenteleden in Powakka en andere gemeenten in 
Suriname allemaal een kinderbijbel ter beschikking 
hebben. Op die manier kan gemakkelijker invulling 
gegeven worden aan huisgodsdienst en  kunnen kleine 
kinderen van jongs af betrokken worden bij het Woord 
van God. Wanneer de kinderen ouder worden, kan het 
onderwijs in de Bijbel verdiept worden en we hopen 
en bidden dat de kennis van de Bijbel in de gehele 
 gemeente zal toenemen. 

Op dit moment is de vertaling klaar en worden de 
Bijbels gedrukt. Zodra dit proces achter de rug is, zal de 
verscheping van de kinderbijbels naar Suriname in gang 
gezet worden. De gemeenteleden in Powakka zullen als 
eersten een kinderbijbel ontvangen. Daarnaast zal het 
Surinaams Bijbelgenootschap via zijn kanalen in 

Suriname de kinderbijbels verder 
verspreiden. Op deze manier kunnen 
vele christenen met behulp van deze 
kinderbijbels hun kinderen onder-
wijzen. Een klein deel van de 
 gedrukte kinderbijbels zal ook in 
boekhandels te koop worden aan-
geboden, zodat mensen die geen lid 
zijn van een kerkelijke gemeente zich 
op deze laagdrempelige manier ook 
kunnen verdiepen in de Bijbel. We 
hopen dat de kinderbijbel op deze 
manier verspreid kan worden over 
heel Suriname en dat deze uitgave 
tot zegen zal zijn voor velen. n
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Kinderbijbels voor 
Powakka
In de afgelopen tijd is de Kijk en Luister 

Bijbel deel 1 van Laura Zwoferink 
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geboden, zodat mensen die geen lid 
zijn van een kerkelijke gemeente zich 
op deze laagdrempelige manier ook 
kunnen verdiepen in de Bijbel. We 
hopen dat de kinderbijbel op deze 
manier verspreid kan worden over 
heel Suriname en dat deze uitgave 
tot zegen zal zijn voor velen. n

Z I C H T  O P  Z E N D I N G  -  J A A R G A N G  1 4

Herkent u het voorwerp in de �es 
op de foto? Ik stelde deze vraag 
onlangs op een cursusavond evan-
gelisatie. De antwoorden varieer-
den grappig genoeg van een appel 
tot een ei. Die avond mocht ik het 
openingswoord verzorgen. Het zou 
die avond gaan over kinderevan-
gelisatie. Dat gaf gelijk een ander 
inzicht over het openingswoord.  
Ik dacht aan de dooptoespraak van 
onze predikant enkele weken gele-
den, waarin hij het voorbeeld van 
de appel in de �es bij Spurgeon 
aanhaalde. Dat had me toen geïn-
spireerd om een sierkalebas zich 
in een �es te laten ontwikkelen 
op dezelfde manier als de appel 
bij Spurgeon. Ja, die �es met de 
kalebas erin zou ik meenemen en 
daarmee het belang van kindere-
vangelisatie illustreren. 

Spurgeon had zich als kind suf ge-
prakkeseerd over de appel in de �es 
bij zijn oma op de schoorsteenmantel. 
Hoe was die daar toch ingekomen? Hij 
bedacht van alles, maar kwam er niet 
uit. Tot het moment dat hij in de appel-
boom net zo'n �es zag hangen. Zo moet 
het gebeurd zijn: een jonge tak met een 
klein appeltje (met een sierkalebas gaat 
het ook, weet ik nu) stop je in de �es, 
die je zo in de boom hangt. De appel 
groeit en kan op een gegeven moment 
niet meer uit de �es. Zo is het ook met 
kinderen: breng ze vroeg in aanraking 
met het Evangelie. Op jonge leeftijd 
zijn ze nog ontvankelijk en het zal ze 
later nooit meer loslaten.

Ik vroeg me af of dit ook een Bijbelse 
notie was. Evangelisatie onder kinde-
ren was in Bijbelse tijden niet bekend. 
In het oude Israël ging men ervan uit 
dat de ouders zorg zouden dragen voor 
de godsdienstige opvoeding van hun 
kinderen. Op beeldende wijze lezen 
we daarvan in Jozua 4, waar ouders 
hun kinderen konden onderwijzen met 
behulp van gedenkstenen in het water 
en op de oever van de Jordaan. Of in 
Psalm 78 waarin het belang van het 
onderricht aan de nieuwe generatie 
wordt beschreven: opdat ze hun hoop 
op God zouden stellen. In het Oude 
Testament wordt vooral de nadruk 
gelegd op de overdracht van het goe-
de nieuws van generatie op generatie 
en niet zozeer op de opvoeding van 
het individuele kind. In Spreuken en 
Prediker lezen we echter een reden 
waarom het goed is om jong over de 
dienst van God te horen: op latere 
leeftijd zul je dan ook zelf God gaan 
dienen (Spr. 22). Als je oud bent, heb 
je daar wellicht geen behoefte meer 
aan (Pred. 12).

Overigens geeft het jong in aanraking 
komen met de Bijbel zeker geen garan-
tie op een leven met de Heere. Wan-
neer het niet tot waarachtige bekering 
komt, leef je - binnen of buiten de 
kerk - zonder God. Aangrijpend. Het 
doet me denken aan het gesprek met 
een kamergenoot in militaire dienst. 
Hij zag dat ik christen was, terwijl hij 
zichzelf allesbehalve als een christen 
gedroeg. Hij zei: Je denkt zeker dat ik 
heiden ben hè? Nou, dat is echt niet 
zo. Ik ken alle Bijbelverhalen. Bij mijn 
oma ging ik vroeger altijd naar de zon-
dagsschool. Daar heb ik al die verhalen 
gehoord. De appel was klein in de �es 
gestopt en ging er nooit meer uit. Maar 
helaas had het bij hem nog niet tot een 
ommekeer in zijn leven geleid.
Natuurlijk zijn er veel meer redenen te 
bedenken van het belang van kindere-
vangelisatie. Maar is de mooiste reden 
niet wat Jezus ons leert in het Nieuwe 
Testament? 'Laat de kinderkens tot Mij 
komen, en verhindert hen niet; want 
derzulken is het Koninkrijk Gods.' 
Evangeliseren is altijd een werk van 
geloof, hoop en liefde – maar zeker als 
dit kinderen betreft!

De vrucht 
in de fles

Hubrecht Smits, cursist evangelisatiecursus Barneveld

Zicht op evangelisatie

aan (Pred. 12).
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Onderweg naar Jan Dirk vraag ik me 
af of er zoiets als een ideale evangelist 
bestaat. Zal er wel een ideale evan-
gelist te vinden zijn? Apollos kon veel 
beter spreken dan Paulus. Zou Paulus 
dan geen goede evangelist geweest 
zijn? Voor het schrijven van een reader 
Godsdienst voor de opleiding beveili-
ging op het Hoornbeeck College, heb 
ik eens een zogenaamde ’beveiligerspas’ 
meegekregen. Daar staan zes eigen-
schappen op die je moet hebben om 
een ideale beveiliger te kunnen zijn. 
Een beveiliger is bijvoorbeeld: integer, 
hulpvaardig en doortastend. Ik neem 
me voor om het gesprek te starten met 
de eigenschappen voor de ‘ideale evan-
gelist’. 

Mijn eerste vraag aan Jan Dirk is dan 
ook welke eigenschappen een ‘goede’ 
evangelist zou moeten hebben. Zeg 
maar eigenschappen voor op een denk-
beeldig ‘evangelistenpasje’.
Jan-Dirk begint meteen te praten: ‘Ik 
zou willen beginnen met te zeggen dat 
je de Heere moet liefhebben, dat mag 
niet ontbreken. Ook moet je onderne-
mend zijn. Je bent een pionier. Je komt 
vaak op plaatsen waar het christelijk 
geloof weinig of niet aanwezig is. Dan 
moet je op een creatieve manier in-
gang proberen te vinden bij mensen. 
Aanpassen aan die mensen zonder 
afbreuk te doen aan de Bijbelse bood-
schap. Ik probeer aan te sluiten bij de 

Van ondernemer 
tot evangelist

Ben van der Starre

Een afscheidsgesprek met Jan Dirk Liefting, 
lid van de commissie evangelisatie van de HHK

Het zal je maar gebeuren. Een interview afnemen en de weg naar het 
huis waar je moet zijn, is compleet afgesloten. Er wordt een nieuwe laag 
asfalt aangebracht. Dan kun je twee dingen doen: teruggaan naar huis of 
proberen je adres te bereiken. Ik kies voor het laatste. Deze keuze bete-
kent allerlei obstakels nemen via een hobbelige berm. Na veel hobbels en 
een beetje angst om met het verse en hete asfalt in aanraking te komen, 
wordt het doel bereikt. Een woning in Belgische sferen opgetrokken. Veel 
eikenhout is er gebruikt en een massief eiken voordeur waar de Water-
geuzen, die de poorten van Den Briel moesten forceren, hun handen vol 
aan zouden hebben. Met een brede zwaai gaat de massieve deur open en 
komt Jan Dirk Liefting me met een brede glimlach verwelkomen. ‘Har-
telijk welkom, zullen we maar achter in de tuin gaan zitten?’ Onder het 
genot van een kop heerlijke kof�e zijn we al meteen met elkaar in ge-
sprek. Als één ding al snel duidelijk wordt, is het dit: Jan Dirk hoeft niet 
te zoeken naar woorden. Mij is geleerd dat tijdens een interview er best 
drie seconden stilte mag vallen na het stellen van een vraag. Dit om de 
geïnterviewde de tijd te geven om na te denken. Nu is het niet zo dat Jan 
Dirk niet nadenkt over zijn woorden maar hij hoeft er gewoonweg geen 
drie seconden over na te denken. 

Zicht op evangelisatie
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belangstelling die ik van nature voor 
mensen heb. Wil je een voorbeeld? 
Kijk, ik ben een hondenliefhebber en 
als ik dan op straat iemand tegenkom 
met een hond, dan begin ik over de 
hond van die mensen en als ik het ras 
ook nog weet te raden, dan vinden ze 
dat heel interessant. Maar als je dan 
ook nog de leeftijd van de hond kan 
inschatten, dan heb je al een zekere 
vorm van relatie. Je kunt wel leren af te 
stemmen op mensen maar het moet ook 
wel een natuurlijke houding van je zijn 
of worden. Neem alle mensen die je op 
straat aanspreekt, serieus en probeer af 
te stemmen. Een andere eigenschap die 
je nodig hebt, is echt volharding. Evan-
geliseren is, menselijk gezien, het meest 
onmogelijke werk. Je ziet niet altijd 
direct vrucht op je werk en je krijgt veel 
weerstand. Als je in het bedrijfsleven 
zoveel tegenslag hebt, dan houdt je het 
geen halfjaar vol.
Ook heel belangrijk is het dat je rots-
vast vertrouwen moet hebben op God. 
Hij bestuurt alle dingen. Ook ervaar ik 
regelmatig aanvallen uit de duisternis. 
Soms heel lijfelijk, tot het volledig door 
het lint gaan van mensen omdat ze een 
Bijbel en een christen zien. Je moet alert 
zijn en proberen escalatie te voorkomen. 
Soms ontstaat escalatie uit het niets. Ze 
komen naar je toe en willen je in elkaar 

slaan. Je probeert wel eens die agressie-
ve manier van benaderen te doorbreken 
met de vraag: ‘Waar komt uw agressie 
vandaan?’ Soms wil dat wel eens helpen.
Je moet vervolgens natuurlijk ook com-
municatieve eigenschappen bezitten. Je 
moet zien, kijken en luisteren. De mens 
zegt zoveel non-verbaal. Maar dat leren 
ze wel bij jullie toerustingscursus evan-
geliseren.
Daarnaast moet je ‘verkoper’ zijn. Je 
moet aanvoelen waar de belangstelling 
bij mensen ligt. Als iemand bij mij thuis 
naar de stenen van het huis kijkt, dan 
weet ik wel zo’n beetje waar hij belang-
stelling voor heeft.’

Wil je eens reageren op de spreuk: ‘Een 
gemeente die niet werft, sterft’
‘Ja, mee eens. Als je bij jezelf merkt dat 
je nog rustig kunt zijn als je mensen 
‘buiten’ ziet staan, dan mag je je zelf wel 
eens afvragen of het wel goed is in het 
hart.’

Er zijn gemeenten die zeggen: Bij ons 
luiden we de kerkklokken en de mensen 
weten ons dan echt wel te vinden. Wil je 
daar eens op reageren?
‘Ze vergeten dat de kerkdrempels me-
ters hoog zijn. Die zijn nog niet met 
een driedelige ladder te nemen. Het is 
ook gebrek aan het zich inleven in die 

buitenstaander. Hoe ervaart die buiten-
staander onze kerkgang? Hoe makkelijk 
gaat hij of zij naar binnen? We moeten 
er alles aan doen om de buitenstaander 
ook te bereiken met het Woord van 
God. Dat is een grote taak van de kerk.
Er kan soms angst zijn dat opeens aller-
lei dingen in de kerk gaan veranderen. 
Maar angst is een slechte raadgever. 
We moeten aan de Heere raad vragen. 
En als we de Bijbel leze, dan lezen we 
dat het een taak is van de christelijke 
gemeente naar buiten te treden.’

In de beginfase van de landelijke commis-
sie evangelisatie was een van onze op-
drachten: zo snel mogelijk evangelisatie-
posten opzetten met een evangelist. Het 
gevaar is echter dat een evangelist dan 
vaak alleen voor het werk staat en we wil-
len graag de hele gemeente erbij betrek-
ken. De commissie evangelisatie is toen 
begonnen met een stuk bewustwording 
in de gemeenten. Er werden gemeente-
avonden gegeven. God wil eenvoudige 
(niet opgeblazen) mensen gebruiken. 
Mensen bij wie het niet gaat om eigen 
eer en roem. In 2012 is het boekje ‘Als je 
niet meer zwijgen kunt’ uitgegeven. In dat 
boekje wordt daar breder op ingegaan.’

Kun je iets vertellen over de beginjaren van 
de commissie evangelisatie?
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In de beginfase is eerst nog overwogen 
om zending en evangelisatie samen te 
voegen. Maar dit was praktisch gezien 
niet handig. Uiteindelijk is begin 2008 de 
commissie evangelisatie opgericht. Op 21 
februari 2008 ben ik benoemd door het 
Breed Moderamen van de generale sy-
node van de HHK. Dus ik ben meteen 
bij de oprichting betrokken geweest. In 
de commissie zat toen ds. Van Tilburg 
als predikant.’ 

Hoe ben je bij het evangelisatiewerk be-
trokken geraakt?
‘Ongeveer 25 jaar geleden had ik last 
van een zware hernia. Ik had toen een 
constructiebedrijf en zag op tegen de 
operatie. Ik had slechte ervaringen over 
de operatie gehoord van mensen rond 
de vijftig. Ik was nog veel jonger en 
dacht, als de operatie ook bij mij slecht 
zou verlopen, wat dan? De avond voor 
de operatie heb ik gebeden en aan God 
beleden dat Hij mij kon genezen zonder 

operatie. Dat ik mijn leven zou besteden 
tot eer van God. Ik besloot me niet te 
laten opereren. Toen ik mijn beslissing 
aan de artsen vertelde, zeiden ze dat 
ze mij wel binnen tien jaar zouden te-
rugzien in een rolstoel. Het wonder is 
gebeurd. Ik werd met de dag beter en 
ging weer op in mijn bedrijf. Toch kwam 
mijn gebed weer terug: ‘U kunt mij ge-
nezen en gebruiken tot uw eer.’ Ik moest 
met mijn bedrijf stoppen. De Heere had 
mij nodig in het evangelisatiewerk. Er 
kwamen steeds meer evangelisatieop-
drachten op mijn pad.’

Als je aan de commissie evangelisatie 
denkt, wat komt dan als eerste bij je in 
gedachten?
‘Vertrouwen, vertrouwen op God, dat 
Hij mij voor deze taak heeft geroepen 
en daarnaast heb ik veel vertrouwen 
gekregen van onze achterban. In de 
beginjaren moesten we nadenken over 
beleid. Maar daar had ik niets bij. Ik 

wilde geen beleid maar daden. Een eer-
lijke boodschap vertellen van zonde en 
genade. Die boodschap moet nog steeds 
gehoord worden. Niet alleen maar spre-
ken over verlossing maar ook waarom 
en waarvan verlossing nodig is. Er is wel 
wat veranderd in mijn leven. Als kerk-
ganger van 32 jaar uit de Biblebelt ga je 
naar de grote stad mensen vertellen dat 
ze bekeerd moeten worden. Daar zitten 
ze echt niet op te wachten. Ik heb wel 
geleerd dat je ook met de noden van de 
ander rekening moet houden. Het is 
echt Woord en daad. We hebben des-
tijds ook ons huis opengesteld en men-
sen opgevangen in ons ‘opvanghuis’. We 
moeten natuurlijk om niet in het soci-
aal-maatschappelijke te eindigen. Maar 
we moeten zeker de Bijbelse Boodschap 
brengen en met de twee woorden ‘zonde 
en genade’ spreken. De mensen worden 
door geloof in het gepredikte Woord 
behouden, maar niet door de daden.’ 

Ik heb een aantal stellingen 
voor je. Wil je daarop 
reageren met te zeggen:  
‘feit of fictie (verzonnen)

Jan-Dirk Liefting heeft in de breedte van 
de kerk veel contacten.
‘Feit, ik heb broeders en zusters in alle 
kerkverbanden. Daar heeft het boekje 
‘Als je niet meer zwijgen kunt’ ook aan 
bijgedragen. Ik werd door allerlei kerk-
verbanden en gemeenten uitgenodigd.’

Er is veel lauwheid in de gevestigde kerken.
‘Feit. Dat zie je vertolkt in de belangstel-
ling voor het evangelisatiewerk (en ook 
zending). Dat is een goede graadmeter.’

Er zijn evangelisten die de Bijbelse bood-
schap van zonde en genade afzwakken.
‘Feit. Zonde wordt door sommige evan-
gelisten afgezwakt, want je moet de 
mensen niet bang maken. Zonde wordt 
niet ontkent maar heel lang aan de kant 
geschoven. Want dat schaadt de relatie. 
Zonde en hel worden soms zover aan 
de kant geschoven dat het eigenlijk niet 
meer mogelijk is over zonde en hel te 
spreken. Maar durf te vragen hoe het er 
met iemand voor staat. Als je vandaag 
sterft, kun jij dan jouw Schepper ont-
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moeten. Is Hij dan je Redder of Rechter. 
Het moet wel je doel zijn om bij dat doel 
uit te komen. Soms zijn er mensen die 
er zelf al over beginnen: ‘Man hou op, ik 
zit al in de hel.’ Je kunt dan mooi verder 
spreken over hun eigen opmerking.’

Alle kerkmensen horen evangelist te 
zijn. 
‘Als je zegt alle kerkmensen dan zeg 
ik: nee. Als je zegt alle ware christenen 
dan zeg ik: ja. Iedere christen hoort 
getuige van Christus te zijn. Ik maak 
graag een onderscheid tussen getuige 
zijn en evangelist. Elk gemeentelid 

hoort wel getuige te zijn maar hoeft 
geen evangelist te zijn. Het is een Bij-
belse opdracht om rekenschap af te 
leggen van de hoop die in het hart van 
de christen is.’

Tot slot nog een paar 
algemene vragen
Naar welke plaats ga je het liefst om te 
evangeliseren?
‘Mijn lievelingsplek is daar, waar veel 
scholieren komen. Daar waar hele 
groepen jongeren om ons heen staan. 
Ze komen vaak met allerlei vragen. Op 
school hebben ze iets gehoord en vragen 

dan aan ons hoe wij er tegenaan kijken.’ 

Welke boodschap zou je kerkelijk HHK 
willen meegeven?
‘Blijf met twee woorden spreken: zonde 
en genade. Doe geen water bij de wijn 
en zie om naar de sociaal-maatschappe-
lijke noden van de mensen.’

Jan-Dirk, bedankt voor je openheid in 
dit gesprek. We wensen je, namens de 
commissie evangelisatie, veel zegen toe 
op je werk. Bedankt voor je inzet voor 
de commissie evangelisatie. Gods ze-
gen voor jou, je werk en je gezin. 

VAKORGANISATIE MET BIJBELSE VISIE

In gesprek gaan
zorgt voor bezinning
en geeft perspectief Gratis 

adviesgesprek bij je lidmaat-
schap!

Welke wijze lessen heeft 2020 ons geleerd? En hoe blikken we 
vooruit? In moeilijke tijden geeft de RMU raad voor je werk.
Ontvang daarom nu een gratis adviesgesprek bij je lidmaatschap!

Sluit je aan bij de RMU. Laat de RMU jou en anderen helpen, juist in crisistijd. RMU.NU

Gastouder vacatures
Zie onze OpvangMarkt
WWW.PARELOPVANG.NL
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Zicht op Israël

Wat is uw
visie op …?

Een Hersteld Hervormde Israëlvisie!
Ds. R. van de Kamp, Opheusden

U herkent misschien de vraag direct. U wordt gevraagd 
naar uw mening over een bepaald onderwerp. En tegelijk 
denkt u … werd dat maar eens meer gedaan. Wij hebben 
tenslotte overal een mening over. Over het ene onderwerp 
hebben we wat beter nagedacht dan over het andere. Het 
is echter goed als anderen niet hoeven te raden naar mijn 
mening. Maar vaak komt het er niet van. Het gesprek 
is begonnen en over en weer worden er argumenten 
uitgewisseld. Maar wat zit er achter? Welke gedachten, 
welke emoties en gevoelens spelen een rol, hoe is dit tot 
stand gekomen en wat is daarbij ervaren? 

Een visie is een zicht, een kijk 
op de dingen. Dit is bepalend 
voor hoe wij tegen bepaalde 

dingen aankijken en welke beteke-
nis wij daaraan geven. Als wij een 
Bijbelse visie hebben, dan kijken we 
naar een bepaalde zaak op de wijze 
hoe Gods Woord ons daarin voor-
gaat. Dan is de eerste vraag: wat zegt 
de Bijbel ervan? Iemand die geen 
Bijbelse visie heeft, zal heel anders 
tegen een zaak aankijken. Soms kun 
je je verbazen hoe uiteenlopend 
bepaalde standpunten zijn. Het is 

echter alles te verklaren vanuit de 
visie. Omdat er totaal verschillende 
visies zijn, zijn er ook totaal verschil-
lende zienswijzen.

En wat is onze visie op Israël? Dat is 
dus een belangrijke vraag, want onze 
visie is niet alleen bepalend voor 
hoe wij over Israël denken, maar ook 
voor wat wij voor Israël doen. En er 
zijn heel wat Israëlvisies. Dat zorgt 
voor de nodige discussies die niet 
altijd even verheffend zijn. Toen de 
Commissie Israël in 2014 goedkeu-

ring kreeg van de synode, werd als 
eerste de opdracht meegegeven om 
een visie op Israël te ontwikkelen. 
De Commissie heeft beloofd dat 
deze visie regelmatig het onderwerp 
van gesprek op de synodetafel zal 
zijn. Er gebeurt op dit moment veel 
in de wereld, in de kerk en zeker ook 
onder het Joodse volk. De tijd vraagt 
om een heldere en actuele Israël-
visie. Om die reden is een nieuwe 
visie ontwikkeld. Bij de start van de 
Commissie Israël is een eerste aan-
zet gedaan en nu wij inmiddels enige 
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ervaring hebben opgedaan met het 
werken in Israël en onder het Jood-
se volk, was het een goed moment 
om onze visie op Israël verder in en 
aan te vullen. Wij zijn dankbaar dat 
hiermee het werk onder het Joodse 
volk niet een hobby is van een paar 
mensen binnen de kerk, maar dat wij 
als Hersteld Hervormde Kerk een 
eenduidige en gedeelde visie mogen 
hebben op Israël.

Uiteraard willen we deze visie graag 
met u en met jou delen. En dan 
komt de vraag hoe dat het beste kan. 
Voor het tot stand brengen van de 
Israëlvisie hebben wij als Commissie 
diepgaande gesprekken gevoerd met 

prof. dr. W. van Vlastuin en dr. P. 
de Vries. Zij kwamen met het idee 
om de visie te verwoorden in een 
aantal stellingen. Dus geen grote 
lappen tekst, maar korte en krachtige 
zinnen, die je makkelijk tot je kunt 
nemen. Deze stellingen laten ook 
ruimte voor kleine nuanceringen. Op 
die manier hoeven en kunnen we 
niet alles hermetisch vasthechten en 
geeft het toch het nodige fundament 
om onze roeping ten aanzien van 
Israël gestalte te geven.

Maar wat wordt er dan bedoeld met 
bepaalde stellingen? Welke gedach-
ten zitten erachter? Ook daarvan zijn 
we ons bewust dat die vragen zich 

voor kunnen doen. Daarom zullen 
we de komende tijd, uiteraard onder 
de voorwaarde van Jakobus, de 15 
stellingen van onze visie een voor 
een voor het voetlicht brengen. Wij 
hopen dat bij u, en ook bij onze jon-
geren, de liefde voor Israël hierdoor 
zal worden aangewakkerd. Israël is 
veel in de actualiteit. Onze wens is 
dat Israël ook een plaats mag hebben 
in uw en jouw leven en daardoor 
wordt gezien dat de Heere getrouw is 
en blijft, ondanks de ontrouw van het 
volk. Want waarom zou de Heere nog 
trouw aan ons zijn als Hij het niet is 
aan Zijn volk Israël? 
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MBO Zorg en Welzijn 
in Barneveld 

Optimaal leren in de praktijk
en onderwijs dichtbij 
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Iedereen
verdient comfort 

Nijverheidstraat 5, Moerkapelle (0182) 639 709

Vloer-, spouwmuur- en dakisolatie

Reeweg 38, 3342 AB 
Hendrik Ido Ambacht

remco@rd-interieurbouw.nl
www.rd-interieurbouw.nl

ÚW SPECIALIST IN 
MAATWERK OPLOSSINGEN

Benieuwd hoe jij klaar kunt zijn voor de toekomst?
 www.systra.nl • T 038-333 87 50 • E info@systra.nl

IT Communicatie Beveiliging

Klaar voor de toekomst
met Systra ICT
Van IT tot communicatie en beveiliging, we laten technologie 

meegroeien met de business. Daarmee vormt technologie 

de motor van jouw bedrijf. En ben je up-to-date. Altijd.

https://gbs.nl/
https://www.isolatiespecialist.nl/
http://www.rd-interieurbouw.nl
http://www.systra.nl


Dagelijks op de hoogte blijven van de HHJO? 
Volg ons via Facebook, Instagram of Twitter!

Geschapen
naar Zijn beeld

En God schiep den mens naar 
Zijn beeld; naar het beeld van God schiep 

Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.  
Genesis 1 vers 27

Komt, laten wij aanbidden die Koning!
'Komt allen tezamen, jubelend van vreugde...' Misschien krijg je ook wel een wat dubbel gevoel bij dit oude 
kerstlied. 

Want: hoe zullen de Kerstvieringen er voor dit jaar uitzien? Als HHJO reiken we diverse handvatten aan die 
je kunt gebruiken tijdens een viering. Of dit nu thuis in het gezin of met de vereniging in de kerk is. Op onze 
website www.hhjo.nl/kerst vind je een speciale kerstschets voor de kinderen onder de twaalf jaar. Verder 
zijn er ook nieuwe kerstverhalen te lezen. Binnenkort zal er ook een online Bijbelstudie worden geüpload en 
geven we andere tips en handreikingen.

Hoewel het een andere Kerst zal zijn dan vorige jaren, is het wonder dat we gedenken niet kleiner. En 
daarom: 'Komt, laten wij aanbidden die Koning!'
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advertentie

WWW.LECHIQUEDESIGN.NL

TROUWKAARTEN

HKS
Mediation

Voor goed gesprek vanuit 
bijbels perspectief. Als je 

er samen niet meer 
uitkomt, in je huwelijk,

kerk of school.
Bel of mail gerust voor 

een vrijblijvend,
vertrouwelijk gesprek.
www.hksmediation.nl

info@espvankranenburg.nl
06-26020283

Het Joodse volk is voor ons 
niet zomaar een volk. Israël 
helpen is een: 

  Gebedszaak 
  Hartezaak 
  Erezaak 
  Noodzaak

Help ons daarom Israël 
helpen in het Shaare 
Zedek Ziekenhuis te 
Jeruzalem

DONEER ONLINE: WWW.SHAAREZEDEK.NL 

Zorg
rond

levenseinde

PALLIATIEVE ZORG 
IN HET SHAARE ZEDEK 
ZIEKENHUIS

Het ziekenhuis hee�  het leven 
hoog in het vaandel staan. Daar 
thuiszorg voor mensen in de 
laatste levensfase te wensen 
overlaat ziet het zieken huis 
zich gesteld voor een bijna 
onmogelijke opdracht: de 
structurele toename van 
palliatieve zorg in het ziekenhuis 
naar de toekomst zeker te stellen. 

Laat deze zorg rond het 
levenseinde ook onze zorg zijn. 
Namens de talloze patiënten die 
profeteren van uw ongelofelijke 
betrokkenheid vragen wij u 
vrijmoedig ook in 2020 dit 
belangrijke project te steunen. 

www.autoverheul.nl

Dr. Willem Dreeslaan 30
0342 - 414 - 969

 - Onderhoud

- APK

- Verkoop 

- Storingsdiagnose

- Carwash

www.bruidshuishetkoetsje.nl

Molenstraat 204 * 6712 CX Ede

facebook.com/bruidshuis

instagram.com/bruidshuishetkoetsje

Tel: 0318 846767

H O

M E

H O

M E
PVC (TRAPBEKLEDING)

GORDIJNEN

TAPIJT

BUITENZONWERING

RAAMDECORATIE

info@gordijnschuur.nl
www.gordijnschuur.nl

In Putten en Genemuiden

aaijenberg loerverwarming
uw partner in comfort

Neem contact op of vraag vrijblijvend online uw offerte aan!

Kies duurzame oplossingen  
voor nieuwe en bestaande bouw.

Vanuit Putten werken  
wij door heel Nederland.

info@waaijenberg-vloerverwarming.nl  | www.waaijenberg-vloerverwarming.nl

� �

0341 267 211

Hanneke de Kat
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https://waaijenberg-vloerverwarming.nl/
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Je hebt vast weleens een baby gezien. Zo'n klein kindje ziet 
er altĳd heel lief uit. En weet je wat zo bĳzonder is? De Heere 
hee� dit kindje geschapen. Hĳ hee� ervoor gezorgd dat het 
kindje gegroeid is in de buik van de moeder. Dat is ook bĳ jou zo 
gebeurd. Twee mensen op deze aarde zĳn niet in de buik van hun 
moeder gegroeid. Weet jĳ wie?

Wat een prachtige bloemen groeien er op de aarde!  
En kĳk, daar staat een grote boom met mooie groene bladeren. In 
het paradĳs ziet alles er heel mooi uit. De Heere hee� de zon en 

OP WIE  
LIJK JIJ?

de maan, de dieren en de planten geschapen en Hĳ is daar heel 
blĳ mee. Toch is de Heere nog niet helemaal tevreden. Weet je 
wat er nog ontbreekt op de aarde? De mensen! 

Op de zesde dag van de schepping maakt de Heere de mens: 
Adam en Eva. Wat een wonder! Zomaar uit het niets maakt God 
een mens. De Heere maakt eerst een man. Adam is dus niet eerst 
een kleine baby geweest, maar hĳ is al gelĳk een grote man. Om 
ervoor te zorgen dat Adam niet alleen is, krĳgt hĳ van de Heere 
een vrouw: zĳ krĳgt van de Heere de naam Eva. Ook Eva is dus 
niet eerst als baby geboren. Ze is bĳ de schepping ook al volwas-
sen. De Heere wil dat Adam en Eva op Hem lĳken. Dat betekent 
dat ze als man en vrouw de Heere dienen en doen wat de Heere 
graag wil. 

Je weet dat Adam en Eva niet altĳd in het paradĳs zĳn blĳven 
wonen. Als ze luisteren naar de slang (de duivel) in plaats van 
naar de Heere moeten ze weg uit het paradĳs. Door de zonde lukt 
het heel vaak niet meer om op de Heere te lĳken. Toch vraagt de 
Heere dat wel van Adam en Eva. En ook van jou en mĳ. Natuurlĳk 
ziet elke jongen er anders uit. En ook alle meisjes zĳn heel ver-
schillend. Dat hee� de Heere zo gemaakt.  
Maar Hĳ wil heel graag dat jĳ op Hem lĳkt: dat je Hem lie�ebt  
en doet wat Hĳ graag wil. Lĳk jĳ al op de Heere?

Hanneke de Kat

'ZO, WAT LIJK JIJ OP 
JE VADER!' DAT HEEFT 
IEMAND MISSCHIEN WEL 
EENS TEGEN JOU GEZEGD. 
ZE KUNNEN GELIJK ZIEN 
VAN WIE JIJ EEN ZOON OF 
DOCHTER BENT.
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Heeft u
binnenkort
kraamzorg
nodig?

Wij staan
voor u
klaar!

www.shgzorg.nl

Wilt u informatie over
SHG of aanmelden
voor kraamzorg?
Bezoek onze website
www.shgzorg.nl

Of bel 0187 - 48 91 73

Heeft u
binnenkort
kraamzorg
nodig?

Wij staan
voor u
klaar!

www.shgzorg.

Wilt u informatie over
SHG of aanmelden
Wilt u informatie over

P R O J E C T       S E R V I C E  

P R O J E C T       S E R V I C E  

Z U I D W E S T B .V.

P R O J E C T S T O F F E R I N G
P V C  S T R O K E N  –  TA P I J T  –  V I N Y L 

M A R M O L E U M  –  PA R K E T
B I N N E N  –  E N  B U I T E N Z O N W E R I N G

O O K  V O O R  PA R T I C U L I E R E N
T E G E N  P R O J E C T P R I J Z E N !

Ferdinand Bollaan 14, Yerseke  -  Tel: 085 - 7603700  
Mob: 06 - 83 94 90 75

E-mail: jdek@projectservicezuidwest.nl
www.projectservicezuidwest.nl

vakantie

S.V.R. Camping De Grote Bremen Oene. 

Te huur; App, trekkershutten, bedstedes 

en kamperen op zeer ruime plaatsen. 

Elektra tot 10Amp. Gratis Wifi. 

Gelegen in de IJsselvallei, 

tel. 0578-641671 

www.degrotebremen.nl 

camping@degrotebremen.nl  

 

 

  

Nét over de grens en 
toch heel Duits? Huur 

ons 6 p. chalet. Voor info 
en prijs: 06 26617896 / 
wilsumerbergechalet.nl 

 
 

www.deverborgenhoek.nl 

Huur een TOP chalet of huisje 
op onze gezellige christelijke 
gezinscamping midden in het 

FRIESE MEREN gebied.  

Tel. 0514-602065 

Luxe vakantieappartement 
aan de mooie boulevard van 
Vlissingen te huur. Eigen 
parkeergelegenheid en 
gratis WiFi. 
Aantrekkelijke prijs!
www.vlissingenboulevard.nl

Tel. 0653257064

advertentie

r. 
Zeeland 
Schouwen-Duiveland 

* Safaritent
• Appartementen
* Kamers met ontbijt
* Mini-camping

www.recreatiebedrijfboot.nl 

tel. 0111-462398  
 

 
Exloo, Dr. Vak.bung. 
met grote privétuin. 
Echt SCHOON! Goede  
bedden + wifi. Schitt. 
omg. T: 0591-513947 
www.schonebungalow.nl  
 

Het Gastenhuis
in Westervelde (nabij Norg) 

is een vrij gelegen, gezellig en 
comfortabel familiehuis.

Prachtig uitzicht en geweldige 
wandel- en fietsomgeving. 
4 tot 12 pers. 0621716056, 

www.gastenhuis.nl 

Steun Bijbels onderwijs
aan kinderen in Israël

Voor informatie of donatie:
www.steunfondsisrael.nl

Benieuwd hoe jij klaar kunt zijn voor de toekomst?
 www.systra.nl • T 038-333 87 50 • E info@systra.nl

IT Communicatie Beveiliging

Klaar voor de toekomst
met Systra ICT
Van IT tot communicatie en beveiliging, we laten technologie 

meegroeien met de business. Daarmee vormt technologie 

de motor van jouw bedrijf. En ben je up-to-date. Altijd.

interim management 

persoonlijke coaching

bemiddeling & advies

organisatiecoaching

onderwijsontwikkeling

Eerlijk en no-nonsense
We gaan gefundeerde kritiek 
niet uit de weg en vermijden 
scherpe vragen niet. Met die 
aanpak hebben wij al velen 
succesvol kunnen helpen. 

Ook voor jongerenhulp, 
(kerkelijke) vertrouwenszaken 
en gezinsproblematiek.

groei
door eerlijke 
communicatie

  universitair geschoolde, 
ervaren professionals

Sjaak van Wijngaarden MOC 

jscoachingconsultancy.nl
t. (085) 040 65 62

Elzenkade 6 - Houten
Postbus 150, 3990 DD Houten

Tel. (030) 637 34 34
E-mail: boeken@hertog.nl  

Info: uitgeverijdenhertog.nl
Bestellen: www.hertog.nl

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

DS. P. DE VRIES

Dan zingen zij in God 
verblijd
Herinneringen aan kinderen van 
God
Een achttal levensschetsen van 
Gods kinderen. Het doel is om te 
laten zien hoe de levende God 
Zich laat kennen in Zijn Zoon, 
Jezus Christus.
gebonden | 33130717
142 blz. | € 15,90

DS. G. KATER

Nieuw leven
Wat zegt de Bijbel over zwanger-
schap en geboorte? Daar gaat de 
auteur nader op in, met sprekende 
voorbeelden uit de Bijbel. Om over 
na te denken en je te verwonderen.
gebonden | 33130762
110 blz. | € 13,90

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

Direct doneren: NL57 RABO 0161 4855 02

Meer informatie en doneren?

Geef (wees)-
kinderen in 
Malawi een
toekomst!

www.timotheos.nl

Doel: 150 
scholieren

Geef een scho-
lier een kans
Geef jongeren van 
het platteland een 
toekomst en maak 
voortgezet onder-
wijs mogelijk!

€ 20,-
per maand
per scholier

Periodiek doneren

6%

Eenmalig doneren

Doel: 
€ 55.000,-

28%
€ 10,-
eenmalig
per wees-
kind

Steun onze 
basisscholen
Voor slechts € 10,00 
krijgt een weeskind 
een maand lang kwa-
litatief en reformato-
risch basisonderwijs.

advertentieadvertentie

https://www.shgzorg.nl/
https://www.verburgdeuren.nl/
http://www.projectservicezuidwest.nl
https://www.gastenhuis.com/
https://www.jscoachingconsultancy.nl/
http://www.hartvoorkinderen.nl
http://www.uitgeverijdenhertog.nl/
https://timotheos.nl/
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Misschien trouwde jouw broer of zus in het afgelopen 
jaar. Wat zal de trouwdag er anders uitgezien hebben dan 
verwacht. Minder gasten, een andere dagindeling of zelfs 
een andere trouwdatum.

Misschien mocht jij vanwege de coronamaatregelen niet 
bij de kerkelijke huwelijksbevestiging van een familielid 
of kennis zijn. Via een liveverbinding volgde je de 
trouwdienst. 

Ondanks alle veranderingen blijft de inhoud van een 
trouwdienst hetzelfde: na de preek volgt de inzegening 

van het huwelijk. In elke huwelijksdienst worden de 
woorden van Psalm 128 gelezen. Een Psalm die ook wel 
de 'huwelijkspsalm' genoemd wordt.

Misschien vraag je je af: waar zijn de woorden die ik 
weg mag strepen? Je vindt die woorden in Psalm 128 
(onberijmd, in de Statenvertaling). Streep alle woorden 
uit Psalm 128 weg die méér dan drie letters telt. Let op: 
woorden die meerdere keren in de Psalm voorkomen, 
vind je in de woordzoeker maar één keer terug. Er zijn 
drie woorden die je niet tegenkomt in de woordzoeker: 
Sion, zult en zien. 

VEEL SUCCES BIJ HET OPLOSSEN VAN DEZE PUZZEL!

STUUR DE OPLOSSING VOOR 2 JANUARI 2021 IN NAAR  SECRETARIAAT@HHJO.NL EN MAAK KANS OP EEN MOOIE 
HHJO DOPPER 'BRON VAN DE LEVENDE WATER'!  HEB JE NIET GEWONNEN? DE DOPPER IS TE KOOP IN ONZE 

WEBSHOP HHJO.NL/WEBSHOP KOOP DE DOPPER EN STEUN DAARMEE HET WERK VAN DE HHJO! 

16-
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Begeleider

met ambitie?

Waardenvolle 

zorg

06 37 18 40 23

werkenbijadullam.nl

Word meewerkend teamleider!

Uddel, Puttershoek

Kent u iemand  
die moeite heeft 
met lezen?

Paul Krugerweg 39, 3851 ZH Ermelo 

0341-56 54 77  WWW.CBB.NL

Wijs hem of haar dan op het lezen in passende  
leesvormen, zoals grootletter, gesproken of digitaal.  
De CBB heeft veel christelijke lectuur beschikbaar 
voor iedereen met een leesbeperking.
Vraag vandaag nog de gratis catalogus aan! 

Voor advies en informatie kunt u terecht bij:  
klantenservice@cbb.nl of bel: 0341-56 54 77. 
Bestellen kan op: www.leesbutler.nl.

• Huishoudelijk medewerkers
• Leerlingen
• Kraamverzorgenden
• Verzorgenden IG
• (Wijk)verpleegkundigen
• Vakantie-/oproepkrachten

Word jij mijn  
nieuwe collega?

App 
voor een baan

of stage
06 - 10 04 74 17

Kijk op werkenbijrstzorg.nl voor alle vacatures bij jou in de buurt. www.vankootentuinenbuitenleven.nl/vacature

�����������������������������������������������
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Er zijn nog veel leuke jobs 
bij Van kooten!

����������
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��������

����

���������


���������

	�������������

Showrooms
Blokhutten 579,-

VANAF

Kapschuren 1.399,-
VANAF

Veranda’s 675,-
VANAF

Tuinkamers 5.562,-
VANAF

Interesse?

kijk snel op

www.vankootentuinenbuitenleven.nl/vacature

advertentie

vacature

https://www.adullamzorg.nl/werken
https://www.cbb.nl/
https://www.werkenbijrstzorg.nl/
https://www.vankootentuinenbuitenleven.nl/ 
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Naar 
Zijn 
beeld...

Dat is moeilijk, als je eigenaar bent van 
je eigen lijf en je herkent je identiteit 
er niet in. Denk maar aan mensen die 
worstelen met hun genderidentiteit.  
De mogelijkheden om jezelf te 'helpen' 
in medisch opzicht zijn dichter onder 
handbereik dan ooit. Is er eigenlijk iets 
op tegen om je lichaam te veranderen, 
als je dat zelf wilt? Om in te grijpen in 
hoe je geschapen bent?

Hoe we met ons lichaam, onze 
seksualiteit en onze geslachtelijkheid 
omgaan is niet om het even. Dat 
heeft te maken met de 'Eigenaar' 
en 'Ontwerper' van ons lichaam. 

Dat is de scheppende God. Hij 
heeft ons gemaakt. Dat moet ons 
voorzichtig laten zijn in hoe we met 
onszelf omgaan.

De Bijbel zegt dat God ons goed schiep. 
Naar 'Zijn beeld en naar Zijn gelijkenis'.  
God schiep de grote wereld, maar ook 
de kleine wereld van het menselijk 
lichaam. God zag dat alles wat Hij 
maakte goed was. Helaas is het niet zo 
gebleven. Veel is in het groot en in het 
klein aangetast en bedorven door de 
zonde en het kwaad. Zoals je weet is 
er één vijand van God die daar groot 
plezier in heeft.

In de gebroken werkelijkheid van 
ons bestaan mogen we toch ook 
zien op wat is overgebleven van 
Gods goede schepping. Heb je jezelf 
zo al eens bekeken? In het licht 
van hoe God je maakte hebben we 
zuinig en respectvol met ons eigen 
lichaam om te gaan. Dat is onze 
verantwoordelijkheid. Omdat we niet 
onszelf hebben geschapen, maar Hij! 
Maakt het je dankbaar als je ziet hoe 
God je heeft gemaakt? Hoe groot zijn, 
HEER', Uw werken! Leef je het mee?

Als je om je heen luistert en kijkt, 
valt het al snel op: je lijf, je geslacht, 
het is van jou. Het is jouw bezit, en 
jij mag daarom weten wat je ermee 
doet. Dat is de wind van de tijd die 
om ons heen waait. En die je zomaar 
inademt. Zomaar?

Ewald Kloosterman
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LIEFDE
LEIDING
EN LEF

Praten met je kind over seksualiteit

Weet jij nog hoe jouw ouders met jou 
praatten over seksualiteit? Ik wel, ik 
weet het nog precies. Nu sta je zelf 
voor deze taak. Ieder gezin is anders, 
ieder kind is anders. In dit artikel krijg 
je handvatten om binnen jullie gezin 
maatwerk vorm te geven. De basis 
is liefde. Het vraagt van jou dat je 
leiding neemt en ook dat je biddend 
de stap zet om het 'gewoon' te doen. 
Lef vanuit afhankelijkheid. 

Terug naar toen
Ik kreeg een boekje. Ik weet nog 
exact hoe het er uit zag. 'Kijk, dat 
ben ik'. Mijn ouders zeiden, goed 
bedoeld, dat als ik vragen had ik die 
altijd mocht stellen. Ik heb het nooit 
gedaan. Voordat je nadenkt over hoe 
jij met jouw kind wilt praten is het 
goed om even stil te staan. Wat vond 
je fijn aan hoe jij voorlichting kreeg? 
Wat heb je gemist? Als je je kunt 
inleven in het kind dat jij toen was, 

dan heb je al een belangrijke stap 
gezet richting je eigen kind. 

In de spiegel kijken
Wij hebben allerlei beelden bij 
seksualiteit. Er zit voor ons een 
lading op. Positief, negatief, 
romantisch, beladen. Voor een kind, 
als je tenminste jong genoeg begint, 
nog niet. Een kind is onbevangen 
en nieuwsgierig. Als je kind dus 
een lading aanvoelt, dan komt die 
wellicht bij jou vandaan. Daarom is 
het goed eerst in de spiegel te kijken. 
Hoe denk ik over seksualiteit? Zie ik 
dit als iets moois? Doet het bij mij 
ergens pijn rond dit onderwerp? 
Wat zien mijn kinderen van de liefde 
in ons huwelijk? Want seksualiteit 
betreft alles wat we doen en zeggen, 
wat met intimiteit te maken heeft. 
Het sijpelt tussen de kieren van onze 
opvoeding door. Heb jij nog dingen 
op te ruimen? Als je dat niet doet, 

Paulien Middelkoop-Elshout
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je te laat. Een goede richtlijn is dat 
je rond zeven jaar alle basisdingen 
in 'Jip-en-Janneketaal' hebt 
besproken. Inclusief dat er delen 
van je lijf zijn, die van jou alleen zijn. 
Praat daar bijvoorbeeld over bij het 
aan- en uitkleden van je peuter. Een 
helpende gedachte voor als je dit 
spannend vindt, kan zijn: Als jouw 
kind al iets heeft gehoord, dan is het 
voor jou juist lastiger. Je bent dus 
eerder te laat dan te vroeg. 

Pubers
Praten met pubers over seksualiteit 
is een vak apart. Pubers zijn vaak 
nurks, gesloten, of zó direct dat je 
zelf met rode wangen zit. Toch zijn 
pubers op zoek naar liefde en leiding. 
Je bent een schuurpaal, maar op 
hun eigen kamer denken ze echt 
wel na over je woorden. Sterker 
nog, ze denken na over je daden! 
Hoe verzorg jij je lichaam? Wat kijk 
jij wel en niet? Hoe praat jij over 
seksualiteit? Pubers dagen je, door 
hun gesloten houding, uit om vooral 
te zenden. Dat voelt het meest veilig. 
Maar dat is niet wat ze willen. Ze 
willen dat je naar hèn luistert. Dat je 
je eigen kwetsbaarheid toont. Dat je 
vragen stelt en écht luistert. Ze zijn 
op zoek naar jou! Wat heb ik aan mijn 
vader of moeder als het over zulke 
kwetsbare thema's gaat? Alleen zo 
kunnen ze zelf een stabiele identiteit 
opbouwen. Wees respectvol in je 
taal, maar ook heel direct. Ze hebben 
al meer gehoord dan jij ooit in je 
mond zou durven nemen. Noem 
man en paard. Pubers willen eerlijke 
antwoorden. Alleen dan blijf je een 
relevante gesprekspartner.

Drie reflecties 
Vanuit mijn ervaring als ambulant 
meidenwerker in het buitengebied 
van Ede, deed ik een aantal 
overtuigingen op. Heb allereerst 
oog voor het emotionele aspect 
van seksualiteit. Voor we het weten 
geven we ons kind het beeld mee dat 
seksualiteit een daad is. Maar dat is 
juist niet wat het is. Het is in de basis 

een gave die cirkelt rond de liefde, 
binnen het huwelijk. 
Als we over seksualiteit praten, dan 
doen we dat te snel vanuit 'wat kan 
er fout gaan?'. De boodschap die bij 
de meeste kinderen blijft hangen is: 
God heeft het gemaakt, het mag niet 
voor het huwelijk en er gebeuren 
erge dingen mee. Verder weten ze er 
totaal geen raad mee. Ga een stap 
verder. Wat is een gezonde seksuele 
houding in deze geseksualiseerde 
samenleving? Wat zit er allemaal 
tussen weten dat je een jongen 
of meisje bent en gemeenschap 
hebben; een wereld toch? Hoe moet 
je met die wereld omgaan?

Seksualiteit vraagt ook om 
begrenzing. Kinderen hebben 
behoefte aan experimenteren. Tot op 
zekere hoogte is dat oké en gezond 
(Leestip: 'Blozen mag'). Het kan ook 
uitgroeien in ongezonde patronen. 
Denk daarom als echtpaar na hoe je 
je kinderen wilt begrenzen. Mogen 
ze van jou op hun kamer spelen? 
Ga je dan af en toe kijken? Loop je 
ook eens binnen na bedtijd? Heb je 
een open mobiel beleid (dat je alles 
kunt zien)? 

Vier tips:
1. Kun je met je eigen man of vrouw 

praten over seksualiteit? Hoe kun 
je hier opener in worden? Daar 
ligt de basis.

2. Mannen en vrouwen beleven 
seksualiteit verschillend. Praat 
hierover. Veel jongeren weten dit 
niet, is mijn ervaring. Met soms 
grote brokken tot gevolg. 

3. Zorg voor een sfeer waar bij wijze 
van spreken gestameld mag 
worden. Stel vragen, luister en ga 
niet omdat je zenuwachtig bent, 
alleen maar zelf praten. 

4. Tot slot een leestip voor alle 
ouders die hun kind weerbaar 
willen maken: #Notme van 
Mark de West.

geef je ze ongewild door aan de 
volgende generatie. Nog even een 
andere vraag: hoe staat het met jouw 
Bijbels beeld van seksualiteit? Heb 
je dat scherp? Dit zal je taalgebruik 
kleuren. Maak eens een lijstje met 
Bijbelse kernwoorden rondom 
seksualiteit en bespreek die aan tafel. 

Jonge kinderen
Hoe jong begin je? Hoe jong was 
jij? Waar dacht jij toen al over na? 
Ga ervan uit dat jouw kind over 
veel meer nadenkt. Jonge kinderen 
worden in onze samenleving 
geconfronteerd met uitingen van 
seksualiteit. Rond de pubertijd ben 

Ouders
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Een begeleider 
met het oog op 

een relatie
Ds. R.W. Mulder (Montfoort)  

Ambtsdragers & Leidinggevenden

Enige tĳd geleden stond ik met mĳn 
catechisanten (lee�ĳdsgroep 15-17 
jaar) stil bĳ het zevende gebod. Het 
ging over allerlei ongeoorloofde 
vormen van seksualiteit, maar ook 
over geoorloofde seksualiteit. We 
behandelden dat de Heere de gave 
van seksualiteit gegeven hee� en dat 
deze  uitsluitend past binnen de vei-
lige grenzen van het huwelĳk tussen 
één man en één vrouw. Ik kwam er 
opnieuw achter dat onze jongeren 
bĳna dagelĳks worden geconfron-
teerd met wereldse visies op relaties 
en seksualiteit. Dit hee� meer invloed 
dan de meeste ouderen zich kunnen 
realiseren. Het is voor catecheten, 
leidinggevenden in het jeugdwerk en 
ambtsdragers daarom erg belang-
rĳk dat ze op dit punt (enige) kennis 
hebben van de leefwereld van jonge-
ren en de ontwikkelingen die gaande 
zĳn. Als dit ontbreekt, gaat het ten 
koste van de geloofwaardigheid 
van de boodschap. Hierbĳ geldt dat 
zonder eerst goed te luisteren er van 
e�ectief spreken geen sprake zal zĳn. 

Een belangrĳk verschil 
tussen jongeren en leiding-
gevenden zit op het terrein 
van ervaring en persoonlĳke 
ontwikkeling. Veel leiding-
gevenden etc. hebben 
in hun eigen jeugd 
weinig of geen omgang 
gehad met mensen 
die het de gewoonste 
zaak van de wereld 
vinden om samen te 
wonen of seksuele 
omgang te hebben 
met iemand van het-
zelfde geslacht. Het 
kan best zo zĳn dat 
u als leidinggevende 
inmiddels wel zo iemand 
kent, maar in uw eigen 
jeugd ontbrak dat. Hier-
door is uw eigen vorming 
vooral theoretisch geweest 
en bent u in uw ontwikke-
ling veel minder dan onze 
huidige jeugd emotioneel 
en relationeel beïnvloed. Dit 
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verschil in vorming hee� meer gevol-
gen dan menigeen denkt. Het is nodig 
om u hiervan bewust te zĳn en dit 
ook te benoemen als de situatie zich 
daarvoor leent. Het kan al helpen als 
u tegen een jongere zegt: ‘Joh, voor 
jou is het veel moeilĳker om tot een 
Bĳbels oordeel te komen dan het voor 
mĳ vroeger was. Ik kon mĳn mening 
over bĳvoorbeeld homoseksualiteit 
vormen zonder te denken aan die 
sympathieke jongen die jĳ wel in  je 
gedachten hebt.'

Als een leidinggevende alleen vol-
staat met het afwĳzen van on-Bĳbelse 
relaties en praktĳken zullen veel 
jongeren zich niet begrepen voelen. 
Ze kennen een homoseksuele jonge-
man die heel aardig is en die mogelĳk 
zelfs voor veel jongeren op bepaalde 
punten een voorbeeld is en dat maakt 
het voor hen lastiger om in sommige 
gevallen tot een Bĳbels standpunt te 
komen. Als u dit proces negeert, is 
de kans groot dat de boodschap niet 
overkomt. Tevens moet u zich realise-
ren dat er minstens één jongere in uw 
groep aanwezig is die extra kwetsbaar 
is, omdat er aantrekking ervaren wordt 
tot iemand van hetzelfde geslacht. Wat 

luistert het nauw om in alle teer-
heid en voorzichtigheid te formu-
leren en ook te benoemen dat u 

er zeker rekening mee houdt 
dat zo iemand aanwezig is. 

Dit hoe� echt niet ten 
koste te gaan van helder-
heid en duidelĳkheid. Dit 
mag zelfs niet ontbreken, 
omdat de betre�ende 
jongere meestal zelf ook 
weet hoe de Bĳbel over 
ongeoorloofde seksuele 

relaties spreekt.  

We pleiten er dus niet voor 
om de Bĳbelse boodschap 

omtrent relaties en seksua-
liteit ook maar enigszins aan 

te passen aan de tĳdgeest of de 
cultuur zoals in diverse kerken 
inmiddels is gebeurd. Er is in de 
loop van de geschiedenis heel 
wat gebeurd met het gezag van 
de Bĳbel en de uitleg ervan. Het 
is noodzakelĳk dat ambtsdragers 
zich verdiepen in hermeneutiek 

om de vraag te kunnen beantwoor-
den of een bepaalde zaak in de Bĳbel 
cultuurgebonden is of juist verankerd 
ligt in de schepping. De visie op het 
huwelĳk van één man met één vrouw 
hee� uitsluitend te maken met de 
schepping. Het Nieuwe Testament 
bevestigt de boodschap van het Oude 
Testament ook op dit punt.   

Ditzelfde Nieuwe Testament laat ook 
zien dat ongetrouwd zĳn/blĳven een 
Bĳbelse mogelĳkheid is. Ik betrapte 
mezelf er op dat ik als getrouwde man 
te weinig rekening houdt met wat 
Paulus schrĳ� in 1 Korinthe 7. In dit 
hoofdstuk wordt ongetrouwd zĳn/
blĳven niet als minderwaardig gezien 
ten opzichte van getrouwd zĳn. Het 
is eerder andersom. In vers 1 schrĳ� 
Paulus: 'Het is een mens goed geen 
vrouw aan te raken'. En in vers 8: 
'Doch ik zeg den ongetrouwden en den 
weduwen: Het is hun goed indien zĳ 
blĳven gelĳk als ik.' Ongetrouwd dus. 
Het zou het voor een deel van onze 
jeugd een stuk gemakkelĳker maken 
als dit Bĳbelse geluid meer aandacht 
kreeg. Het is conform de schepping en 
de Bĳbel om te verlangen naar iemand 
om het leven mee te delen, maar het 
is niet minder Bĳbels om met de 'gave 
van de onthouding' als vrĳgezel door 
het leven te gaan. Wat is het daarbĳ 
van belang om oog te hebben voor 
degenen die deze gave niet hebben en 
ook geen relatie kregen. Zĳ hebben de 
aandacht, maar nog meer de voorbede 
van leidinggevenden etc. nodig. U weet 
dat het ook geldt voor degenen die 
wel een relatie hebben. Niemand kan 
zonder. En u mag Gods hulp en leiding 
in dit alles verwachten, omdat het ten 
diepste om Gods zaak gaat. 
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