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H E I L IG ON B E Z ORG D

Wij mensen zijn gewend om de jaren te tellen. We hebben het jaar 

2020 achter ons gelaten en het jaar 2021 ligt voor het grootste deel 

nog vóór ons. Zo’n nieuw jaar kan ons best aanvliegen. We maken ons 

bezorgd over ons persoonlijke leven, over de gezondheidstoestand 

in de wereld, zorgen in het kerkelijke leven. Zal dat weer als voorheen 

worden? Misschien stelt u zichzelf die vraag ook wel: Wat zal het 

nieuwe jaar ons brengen?

 

Een begrijpelijke vraag zo aan het begin van het nieuwe jaar. Dan is 

het juist goed om de woorden van de Heere Jezus in de laatste verzen 

van Mattheüs 6 tot ons door te laten dringen. Daarin valt iets op. De 

Heere Jezus leert ons niet in jaren, ook niet in weken, maar in dágen te 

denken. ‘Wees niet bezorgd tegen den morgen.’ De Bijbel telt dagen, 

en dan in het bijzonder vandaag! We mogen leren om ons vandaag 

niet in beslag te laten nemen door de zorgen van morgen. Laat staan 

dat we de zorgen van een heel jaar naar ons toetrekken. Dit is wel 

beschamend voor ons, vindt u niet? Maar hoe kun je dat afleren?

 

We leren dat af door goed te luisteren naar wat de Heere Jezus zegt. 

De Heere Jezus zet in Mattheüs 6 het alledaagse in het perspectief van 

het Koninkrijk. Zoek allereerst het Koninkrijk van God (vers 33). Wie dat 

doet, mag leven bij de belofte dat de hemelse Vader voor al het nodige 

zal zorgen. Hij weet veel beter dan wij wat wij nodig hebben onderweg 

naar Zijn Koninkrijk. Hij zorgt ook dat de Zijnen aankomen in Zijn Ko-

ninkrijk. Daarom kunnen we met een gerust hart alle zorgen aan Hem 

uit handen geven. Juist dan merk je ook het verschil met de heidenen: 

zij zijn hun hele leven alleen maar druk met de alledaagse dingen als 

eten, drinken, kleding en het lichaam.

 

Proeft u het? Wie leeft in de hoop van het komende Koninkrijk van 

God, mag door het leven gaan met de belofte dat de Vader onderweg 

voor Zijn kinderen zorgt. Zijn toekomst is Zijn Koninkrijk! Dan heb je 

wel je zorgen. Zorgen over je gezondheid. Zorgen over je baan. Zorgen 

over je kinderen. Maar hoe groot die zorgen ook zijn, denkend vanuit 

het Koninkrijk word je er niet door in beslag genomen. Je hebt zorgen, 

maar de zorgen hebben je hart niet. Die zorgen mag je dagelijks bij de 

Vader leggen, want Hij zorgt. Wat een les! Jeremia kent dit geheim, als 

hij zingt dat Gods goedertierenheden elke morgen nieuw zijn (Klaagl. 

3:23). Ook de weduwe van Zarfath wist daarvan. Elke dag gedurende 

de hongersnood was er olie en meel voor haarzelf, haar zoon en de 

profeet Elia (1 Kon. 17). En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Kent 

u dat geheim ook? U mag zichzelf met al uw zorgen aan de Heere 

toevertrouwen. Hij zorgt voor u. Dat doet Hij het hele jaar, maar Hij geeft 

het per dag. Dan mag je heilig onbezorgd het nieuwe jaar ingaan.

MEDITATIE

Zijt dan  
niet bezorgd 

tegen den 
morgen; want 
de morgen zal 
voor het zijne 

zorgen.
 Mattheüs 6:34a

ds. D.H.J. Folkers, Abbenbroek
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HOOFDARTIKEL

De ingang  
in een nieuw jaar 
noopt altijd tot 

bezinning. Enerzijds 
blikken we terug, 

anderzijds vragen we 
ons af wat ons in  
het nieuwe jaar  

wacht.

Ds. P.C. Hoek, Sommelsdijk

ZICHT OP  
DE KONING
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sen. Moreel gaat in elk geval in 

het deel van de wereld waarin 

wij leven het kompas om als het 

gaat over huwelijk, seksualiteit 

en gezin. 

ZICHT OP DE TIJD

Op dat punt raken de internatio-

nale ontwikkelingen, en dan met 

name in Europa, aan de nationale 

ontwikkelingen. En wat dat aan-

gaat, zat er nog heel wat venijn 

in de staart van het afgelopen 

jaar. Ik herinner alleen maar aan 

de open zenuw die de ‘Week 

van het leven’ ook dit keer weer 

aan blijkt te raken. En aan het 

politieke tumult rondom het toe-

latingsbeleid van reformatorische 

scholen. De ferme en flinke taal 

van de politiek laat zien dat chris-

tenen zich meer en meer in te 

stellen hebben op een bestaan 

als betwiste minderheid in ons 

land. De ruimte wordt, ook wette-

lijk, meer en meer ingeperkt. 

Het non-discriminatiebeginsel 

wordt op zo’n manier gedefini-

eerd en opgerekt, dat de vrijheid 

van godsdienst en de vrijheid 

van onderwijs ruimte moeten 

inleveren. 

Overigens is die ferme en flinke 

taal veelal geen uitdrukking van 

moed. Als het over andere min-

derheden gaat, zoals de moslim-

gemeenschap in ons land, is me-

nig politicus of opiniemaker heel 

wat minder resoluut en vaak ook 

heel wat minder laatdunkend. 

Over die minderheden die de 

gunst van de liberale mainstream 

genieten, hoeven we het natuur-

lijk in dit verband helemaal niet 

te hebben. 

Zelfs de Telegraaf legde daar 

in november de vinger bij. 

Zwarte Piet kan niet, in een 

ZICHT OP DE WERELD

Dit jaar komt dat nog weer 

anders en scherper op ons af 

dan voorheen. U herkent het 

vermoedelijk wel: in meer dan 

één opzicht ervaar je te leven in 

een kantelende tijd. Uiteraard 

denk ik dan aan de pandemie 

die de wereld in haar greep heeft 

en vooralsnog houdt. De cijfers 

van zieken en stervenden zijn 

schrikbarend. Met name omdat 

die cijfers voor mensen staan; 

mensen die geschapen zijn voor 

de eeuwigheid. En na alle maat-

regelen is de hoop van menigeen 

nu op de inzet van een vaccin 

gevestigd.

Maar behalve aan de coronacri-

sis denk ik ook aan de politieke 

verschuiving in de Verenigde 

Staten en het tumult waarmee 

dat gepaard gaat. En om meer 

niet te noemen: aan de span-

ningen in Europa vanwege de 

dreiging van terrorisme, vanwe-

ge het vluchtelingenvraagstuk 

en vanwege het verzet in met 

name Oost-Europese lidstaten 

tegen de progressieve stormloop 

ten aanzien van huwelijk, gezin 

en seksualiteit zoals die in met 

name het westelijk deel van de 

unie wordt aangejaagd. De tijd 

kantelt. Culturen kantelen. En ik 

besef dat dat al vaker en eer-

der zo gevoeld en benoemd is. 

En dat in dat licht de tijd die wij 

beleven misschien ook weer niet 

zó uniek is als we geneigd zijn 

te denken als mensen die er zelf 

deel van uitmaken. Maar toch. 

Het spant in de volkerenwereld. 

De klimaatagenda zet de toon. 

In elk geval was dat zo tot de 

coronapandemie het in termen 

van urgentie won. Stromen van 

migratie lijken amper te beheer-

kinderprogramma van nota bene 

de publieke omroep, maar een 

bijzonder grove grap over de 

kruisiging van Christus moet 

uiteraard wel kunnen.   

Je hoort menigeen 
met een beroep op de 
hoge democratische 
standaard beweren dat 
het onze dure plicht 
is om minderheden 
veiligheid te bieden; 
de christenen in dit 
land schijnen daar 
voor menigeen een 
uitzondering op  
te zijn. 

ZICHT OP DE KONING

Wat betekenen dit zicht op de 

wereld en dit zicht op de tijd voor 

de weg die voor ligt, een nieuw 

jaar in en door? Ik zou een paar 

dingen willen overwegen. Om te 

beginnen hebben we ons niet te 

laten leiden door de waan van de 

dag. Voor je het weet – en ook 

‘wij’ doen eraan mee – leef je van 

de ene nieuwsupdate naar de 

volgende. Er komt een veelheid 

op ons af, vaak ook een verwar-

rende veelheid. En als je daarop 

je koers bepaalt…? Beter dan het 

dagelijks nieuws gelezen in het 

licht van de Schrift. Dat is vast, 

tot in eeuwigheid. Biddend dat 

de Geest in dat Woord je gang 

en treden vast maakt. Om iets 

te verstaan van wat de Heere 

spreekt en zó ook meer en beter 

je eigen tijd te verstaan. 

Vervolgens, maar misschien 

had ik daarmee moeten 
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beginnen, hebben wij ons te 

verootmoedigen. Onder de nood 

van het heden. Nu de hand van 

de Heere ons zo raakt. Hebben 

we al beproefd wat de koning 

van Ninevé deed? Hij ging er zijn 

volk in voor om ‘sterk tot God 

te roepen’ en zich te bekeren, 

een ieder van zijn boze weg. 

Waarom? In de woorden van 

de vorst zelf: ‘Wie weet, God 

mocht Zich wenden, en berouw 

hebben; en Hij mocht zich 

wenden van de hittigheid Zijns 

toorns, dat wij niet vergingen!’ 

(Jona 3:9). En u kent de uitkomst. 

‘…en het berouwde God over het 

kwaad, dat Hij gesproken had 

hun te zullen doen, en Hij deed 

het niet’ (vers 10).

Beter is het dan  
het dagelijks nieuws 
te lezen in het licht 
van de Schrift. Dat is 
vast, tot in eeuwigheid. 
Biddend dat de Geest 
in dat Woord je gang 
en treden vast maakt.

En verootmoediging gaat altijd 

hand in hand met zelfonderzoek. 

Wie zijn wíj? Zowel persoonlijk 

en als kerk(en). Waren we ook 

die we zijn moesten? Het kan 

niet anders of het brengt ons 

met schuld en schaamte aan 

Zijn voeten. Want: wat brengt 

de huidige crisis in de kerk aan 

het licht? Kantelt daar soms ook 

iets? Nu blijkt wat Zijn dienst 

ons werkelijk waard is? Nu de 

trouw beproefd wordt? Nu 

de eredienst gerantsoeneerd 

wordt? Smart het ons? Smart het 

ons werkelijk? 

In elk geval zou ik ook nog 

willen overwegen dat het zicht 

op de wereld en het zicht op de 

tijd ons nopen om te zien op de 

Koning. ‘God de HEERE regeert!’ 

Moge dat de vrede zijn van ons 

hart in deze kantelende tijd. Om 

gelovig te rusten in de wijsheid 

en de macht van het Lam. Die 

de Eerste is én de Laatste. Zo, 

dat opzien tegelijk uitzien is. 

Naar Hem Die staat te komen. 

En zolang Zijn komst nog 

uitstaat heilig beslist te zijn. Dat 

wil zeggen: in de sterkte van Zijn 

macht. Als in deze kantelende 

tijd belijden, ook wat ons betreft, 

naar een woord van Groen van 

Prinsterer, lijden betekent. 

ZICHT OP DE KERK

Aan de bezinning die dat 

vraagt wil Zicht op de kerk 

een bescheiden bijdrage 

leveren. Onder die naam zal het 

Kerkblad met ingang van dit 

nieuwe jaar verdergaan. Het is 

tevens een samengaan met het 

ledeninformatieblad waarmee u 

onder die naam al bekend bent. 

Als redacties van beide bladen 

zijn we dankbaar dat het na een 

intensieve tijd van voorbereiding 

nu zover is dat er één nieuw  

blad is. 

Tweewekelijks zal het  

verschijnen om oud en jong  

van informerende maar vooral 

ook bezinnende artikelen te 

voorzien. Terwijl het blad vier 

keer per jaar, zoals u gewend 

bent, onder alle leden van de 

kerk verspreid zal worden. Als re-

dactie van Zicht op de kerk is het 

onze wens dat het blad een mid-

del is waardoor u en jullie zicht 

houden op het kerkelijk leven, 

maar vooral meer en meer zicht 

krijgen op dé Kerk. Uiteraard wil 

het ook een Bijbels zicht bieden 

op de wereld en op de tijd. Maar 

allermeest op de Koning. 
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ZENDING

ZENDING: MET HET OOG 
OP DE TOEKOMST

ir. B. Visser, Elspeet

MEERJARENBELEIDSPLAN

De zendingsopdracht die Christus Zijn Kerk 

heeft gegeven is niet onduidelijk: ‘Gaat dan he-

nen, onderwijst al de volken, dezelve dopende 

in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des 

Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden 

alles, wat Ik u geboden heb’. De boodschap 

van Gods heil en genade is niet alleen bedoeld 

voor hen die het leven in Christus hebben 

gevonden. Die boodschap heeft onder al de 

volken verkondigd te worden. Opdat allerlei 

soorten van mensen de drie-enige God als hun 

God en Heere zouden erkennen. 

Nu is zendingsarbeid niet eenvoudig. De 

praktijk leert dat er vaak veel tijd voorbij gaat 

voordat de eerste vruchten van het zendings-

werk worden opgemerkt. Daarom wordt er een 

meerjarenbeleidsplan opgesteld. In dit plan 

beschrijft de commissie zending in hoofdlijnen 

de plannen voor de komende jaren. Dit alles 

in het besef dat niet mensen voor de uitbrei-

ding van Gods Koninkrijk zorg dragen, maar de 

Heere Zelf. Dit plan is op de laatst gehouden 

synodevergadering toegelicht, besproken 

en vastgesteld en in dit artikel geven we een 

overzicht van de hoofdpunten die in dit plan 

worden beschreven.

TOERUSTING EN ONDERSTEUNING 

Het Evangelie is in een groot deel van de 

wereld verspreid, waardoor de pioniersarbeid 

met name een verantwoordelijkheid is 

geworden van plaatselijke kerken. Tegelijkertijd 

is er op veel plaatsen voor jonge gemeenten 

behoefte aan structuur en onderwijs vanuit 

het gereformeerde gedachtegoed. Gezien 
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de beperkte ervaring van de HHK met zending 

en de goede kennis van het gereformeerde 

gedachtegoed liggen er daardoor vooral 

mogelijkheden in toerusting en ondersteuning 

van pionierszending. De commissie zending wil 

kerken versterken door middel van gereformeerd 

en praktisch onderwijs in hun kerk-zijn, opdat zij 

zelfstandige kerken kunnen worden. Onderwijs in 

het kader van gemeenteopbouw en toerusting van 

de ambten neemt hierbij een belangrijke plaats 

in. De HHK is onder andere bevoorrecht omdat zij 

kan putten uit de rijke bronnen van de Vroege Kerk, 

Reformatie en Nadere Reformatie. Hiermee kan zij 

kerken in het buitenland van dienst zijn. 

ZELFSTANDIGHEID

Het streven in het zendingswerk is erop gericht om 

te komen tot zelfstandig functionerende gemeen-

ten. Dit behelst enerzijds de kennis om de eigen ge-

meente geestelijk, bestuurlijk en praktisch te leiden 

in de waarheid van Gods Woord. En aan de andere 

kant de kennis om zelfstandig te kunnen functione-

ren. Het betrekken van plaatselijke mensen in het 

zendingswerk is daarom vanaf het begin belangrijk 

en het overdragen van activiteiten dient vanaf het 

begin voorbereid te worden en een rol te spelen in 

de inhoud en opzet van de zendingsprojecten.

MALAWI

Voor het zendingsgebied Malawi betekent dit het 

groeien naar een toenemende inhoudelijke en 

administratieve/organisatorische zelfstandigheid. 

Met betrekking tot de zelfstandigheid betekent dit 

dat de RPC zelfstandig in staat is om Gods Woord 

naar haar leden en de maatschappij uit te dragen. 

Een belangrijk middel hiertoe is het onderwijs aan 

(toekomstige) ambtsdragers. 

De RPC heeft een eigen opleidingsinstituut waarin 

over alle terreinen in de kerk, al dan niet met 

de inzet van gastdocenten van bijvoorbeeld de 

ZHHK, onderwijs wordt gegeven. Dit onderwijs 

sluit aan bij het niveau en de omstandigheden 

van Malawi. De ZHHK wenst de komende vijf 

jaar theologische toerusting en vorming van 

ambtsdragers te ondersteunen met de uitzending 

van een academisch theoloog/predikant en een – 

zo mogelijk inheems – zendingswerker ten behoeve 

van de basisopleiding van ambtsdragers en andere 

BIJBELSE UITGANGSPUNTEN 
Bij het schrijven van het meerjarenplan gaat 

de commissie zending uit van de volgende 

uitgangspunten:

 Zending is het werk en de belofte van 

de drie-enige God. Het berust in Zijn 

welbehagen en zal daarom niet mislukken. 

 Zending vraagt allereerst en allermeest om 

een bewogen hart vanuit de bediening van 

de Heere Jezus.

 Zending is een langetermijnzaak van 

volharding, trouw en investeren in relaties. 

 Bij zending gaat het er niet om successen 

te halen maar om getrouw het Woord te 

zaaien, vergezeld van het gebed om en de 

hoop op vrucht door en voor de Heere.

 Zending is gericht op de noden en 

behoeften van een plaatselijke kerk en wat 

de zendingsorganisatie van Godswege 

geroepen wordt te doen en te bieden heeft.

 Woordverkondiging en diaconaal werk 

moeten in samenhang en in evenwicht met 

elkaar worden uitgevoerd.

 Bij zending gaat het er allereerst om dat 

mensen bereikt worden met het Evangelie. 

Het opzetten en in stand houden van 

kerken/scholen moet daaraan dienstbaar 

zijn.

 Als er kerken/scholen nodig zijn, dan 

moeten die vanaf het eerste begin 

worden opgezet in samenwerking met de 

plaatselijke christenen.

 Zending vereist een grondige voorbereiding 

en kennis van de geschiedenis, cultuur en 

de taal van de mensen waaronder gewerkt 

gaat worden.

 Alle leden van de kerk die gediend wordt, 

dienen vanaf het eerste begin deel te 

nemen in het zendingswerk en geleerd te 

worden het Evangelie aan anderen door te 

geven.

 Zending is niet het kopiëren van niet 

rechtstreeks op Gods Woord gebaseerde 

eigen gewoonten en tradities, maar door 

het eerbiedig luisteren naar Schrift en 

belijdenis, samen met de plaatselijke 

christenen gestalte geven aan het 

gemeente-zijn in hun eigen omgeving.

8 zicht op de kerk



werkers in de kerk. Hiernaast gaat de kerk ook 

samenwerkingsverbanden aan met andere kerken/ 

opleidingsscholen in de regio met het oog op het 

versterken van het theologisch onderwijs onder 

haar leden. 

Met betrekking tot de administratieve en 

organisatorische zelfstandigheid wordt de RPC 

gestimuleerd om zelfstandig te werken aan de 

basisbehoeften onder de leden van kerk. Daarbij 

maakt zij desgewenst gebruik van kennis en 

middelen van derde partijen binnen en buiten 

Malawi. De ZHHK zoekt aan deze voornemens 

gestalte te geven middels de uitzending van een 

kerkelijk consulent die de RPC kan ondersteunen 

in de administratieve kant van de kerk, inclusief die 

van het onderhouden van relaties met partners, 

het verantwoording afleggen aan donors en het 

onderhouden van de correspondentieband. De 

betreffende persoon kan tevens een schakel zijn 

tussen de activiteiten van de ZHHK in Malawi en de 

activiteiten die de generale diaconale commissie 

zou willen ontplooien.

SURINAME

Voor het zendingsgebied Suriname is tegen 

de achtergrond van de hierboven geschetste 

uitgangspunten in november 2019 op verzoek van 

de synode een onderzoek uitgevoerd. Op basis 

van dit onderzoek is besloten dat uitzending van 

een nieuwe Nederlandse predikant voor het werk 

in Powakka niet meer plaatsvindt. Wel willen we 

voorlopig indirect, via een plaatselijke gemeente, 

betrokken blijven bij het werk onder de inheemse 

bevolkingsgroepen. Hiermee kan beter worden 

aangesloten bij datgene wat past bij de missie 

en kwaliteiten van de ZHHK in (Klein) Powakka. In 

vervolg op deze keuzes wordt nu een verdiepend 

vervolgonderzoek uitgevoerd om tot gefundeerde 

vervolgstappen in Suriname te komen. Afhankelijk 

van de ontwikkelingen (verloop van corona) wordt 

verwacht dat dit onderzoek in het eerste kwartaal 

van 2021 kan worden afgerond. 

De gemeente van Powakka wordt gedurende de 

periode van herbezinning pastoraal begeleid door 

een predikant uit Paramaribo. Marijke van der Plaat 

is vanuit Nederland betrokken bij de uitvoering van 

het kinderwerk en werkt nauw met hem samen. 

Zij hoopt zo spoedig mogelijk weer terug te keren 

naar Powakka. Met elkaar wordt besproken hoe 

haar werk blijvend kan worden ingepast binnen de 

geformuleerde uitgangspunten.

GEBED

Wij hopen u hiermee een inkijkje te hebben gege-

ven in de aspecten die door de commissie zending 

worden overdacht en opgepakt. Dit heeft plaats 

naast de vele dagelijkse werkzaamheden die van 

alle betrokkenen veel tijd en energie vragen. Het 

is ons gebed of de Heere al dit menselijke werk 

wil zegenen tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. In 

Johannes 14 zegt Hij het: ‘Zonder Mij kunt gij niets 

doen’. Dat geldt het kerkenwerk in Nederland. Dat 

geldt ook het zendingswerk wereldwijd. Zonder Zijn 

zegen is alle arbeid ijdel.

Het is  
ons gebed of  

de Heere al dit  
menselijke werk  
wil zegenen tot  

uitbreiding van Zijn  
Koninkrijk.
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DE BELIJDENIS VAN WESTMINSTER

DE GEMEENSCHAP VAN DE HEILIGEN

In de tijd waarin de Westminster Confession of 

Faith (WCF) tot stand kwam was er veel ver-

warring in de kerk. De puriteinen verlangden 

en streefden naar een kerk die zuiver was. De 

regeervorm van de kerk en haar liturgie moest 

in overeenstemming gebracht worden met het 

heilig Woord van God. Het was een tijd waarin 

een toenemend aantal puriteinen zich van de 

staatskerk afscheidde. Echter ook onder hen 

was er verschil van opvatting over de regeer-

vorm van de kerk. De een dacht sterk vanuit 

het kerkverband, waarbij de kerk geregeerd 

wordt door een kerkenraad, classicale verga-

dering en de synode. Zij vormden de presbyte-

rianen. Ook waren er puriteinen die congregati-

onalistisch dachten, met een sterke nadruk op 

de gelijkheid van alle gemeenteleden en de 

zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. 

Vanuit deze context is het erg leerzaam om 

de woorden te proeven die de WCF belijdt ten 

aanzien van de gemeenschap van de heiligen. 

WESTMINSTER 
CONFESSIE

Ds. W.M. Mulder, Wijk en Aalburg 
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WAT IS DE ESSENTIE?

Wie zijn nu de heiligen? De anglicanen, de congre-

gationalisten of de presbyterianen? Nee, hier valt 

het onderscheid niet. Het zijn diegenen die door 

de Geest en door het geloof met Jezus Christus 

hun Hoofd verenigd zijn. Bij alle verschillen tussen 

belijders van toen en nu is dit het cruciale punt: de 

vereniging met Christus Jezus. Hoe word ik met 

Hem verenigd? Door de Heilige Geest. Wat een 

troost voor die mens, die er achter komt dat mijn ac-

tieve doodstaat een werkelijkheid is, die zichzelf niet 

helpen kan: God doet het door Zijn Heilige Geest. 

Wat doet de Heilige Geest dan? Hij werkt het geloof 

dat verenigt met Christus Jezus. En in Christus Jezus 

alles wat wij in Christus hebben, namelijk de ge-

nadegaven. We zien hier een sterke overeenkomst 

met de Heidelbergse Catechismus die ook verschil-

lende keren onderscheid maakt tussen Christus 

als Persoon en Zijn weldaden. Dit onderscheid is 

belangrijk. Zowel de Heidelbergse Catechismus als 

ook de WCF maken duidelijk dat, hoewel Christus 

niet te scheiden is van Zijn genadegaven, deze wel 

onderscheiden maar niet vereenzelvigd moeten 

worden. De Heilige Geest geeft door het geloof deel 

aan Christus en daarmee aan Zijn genadeschatten. 

Gods kinderen zijn ‘in liefde met 
elkaar verenigd’. Daarom mogen ze 
delen in elkaars ‘gaven en weldaden’. 
Ze ‘voelen’ zich verantwoordelijk voor 
de bevordering van elkaars tijdelijke en 
geestelijke welzijn.

Welke? Ze zijn met Christus gekruisigd en gestor-

ven, zodat van iedere levende christen geldt dat 

hun oude mens in en met Christus gekruisigd is 

en niet meer leeft. Dat de christen met Christus is 

opgestaan, ja zelfs in de hemel is gezet. Dat is wat 

Paulus ons leert in Romeinen 6. Hij die in Romeinen 

7 klaagt over het verkocht zijn onder de zonde, dus 

klaagt over zijn onverbeterlijke oude mens, houdt 

het daarvoor dat deze toch dood is en gestorven 

is op Golgotha. Wat een onderwijs en troost voor 

de onheilige heiligen. Ze mogen dagelijks met 

hun oude mens der zonde de toevlucht nemen tot 

Christus en tegen de zonde, de duivel en de wereld 

zeggen ‘je bent gekruisigd, je bent gestorven en 

niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’. Of zoals 

dr. W. van Vlastuin het schrijft: ‘We worden zalig in 

de gemeenschap met Christus. Het heil is dus niet 

een soort geestelijke bankrekening, waarop heel 

onpersoonlijk wordt bijgeschreven vanaf de grote 

bankrekening van Christus. Het is niet een magazijn, 

dat Christus 2000 jaar geleden gevuld heeft en waar 

de Heilige Geest goederen vandaan haalt om aan 

ons uit te delen. Het is integendeel een persoonlijke 

relatie, of dieper: persoonlijke gemeenschap met 

de Heere Jezus Christus.’  Vandaaruit mag er ook 

persoonlijke omgang zijn met Christus. 

Hoe rijk hebben juist de puriteinen dit mogen ver-

woorden, bijvoorbeeld de Schotse afgevaardigde 

naar de Westminster Assemblee, Samuel Rutherford 

in zijn brieven. Christus geeft niet alleen heil, maar 

Hij ís mijn heil, Hij ís mijn gerechtigheid, Hij ís mijn 

rust en vrede. We ontdekken dat het heil buiten ons 

ligt en toch gaat het niet buiten ons om. Nee, daar-

om stelt WCF ook terecht dat deze gemeenschap 

de heilige op geen enkele manier doet delen in het 
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ADVERTENTIES VACATURE

TAPIJT
 BUITENZONWERING

RAAMDECORATIE
PVC 

GORDIJNEN

www.gordijnschuur.nl
Van Geenstraat 2, Putten 

 

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 - www.projectservicezuidwest.nl

E-mail: info@projectservicezuidwest.nl

 
 

Bent u slachtoffer van 
een ongeval? Heeft u 
hierdoor schade?  
DB Letselschade kan 
u geheel kosteloos 
begeleiden bij het 
verhalen van uw 
schade.

db-letselschade.nl
0252-701108

 
 
 
 
 

 

 
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 

 
 

Dr. Willem Dreeslaan 30
0342 - 414 - 969

 - Onderhoud
- APK

- Verkoop 
 - Storingsdiagnose

- Carwash

www.autoverheul.nl

SPORKEN
NATUURSTEEN

Showroom/werkplaats: 
Vennestraat 25, 2161 LE Lisse 
Tel. 0252 - 429 024 
info@sporkennatuursteen.nl 
www.sporkennatuursteen.nl

Familiemonumenten in 
graniet  al vanaf € 2.200,-

• Altijd op afspraak, op uw tijd
• Levering vanuit showroom
• In maximaal 7 werkdagen klaar 
Gespecialiseerd in:
•  Familiemonumenten
•  Restauratie, inscripties, 

inkleuren van teksten

Steketee Computers
 advies    reparatie    verkoop

Jack en Bernie Steketee  |  Lepelstraat 7, 4401 EB Yerseke  |  Tel. 0113-296525

Steketee
O N L I N E

Steketee
O N L I N E

S S

• Betrouwbaar
• Duidelijke tarieven
• Veilig
• Eenvoudig te beheren
• Mobielvriendelijk
• Eenvoudig uit te breiden

info@steketeeonline.nl
www.steketeeonline.nl

• Voor uw pc, laptop, 
tablet, printer etc.

• Persoonlijke  
service op maat

• Goed, snel en  
betaalbaar

info@steketeecomputers.nl
www.steketeecomputers.nl

PROFESSIONELE ADVIES

VERKOOP

REPARATIEWEBSITE

IN UW EIGEN HUISSTIJL

(Asbest) Renovatie

Nieuwbouw

Restylen

TOTAAL ONTZORGD

06 22 28 64 57
info@bhvdakwand.nl
www.bhvdakwand.nl

Waardenvolle 

zorg

Word
> Meewerkend 
 teamleider
> Specialistisch 
 begeleider (HBO)
> Verpleegkundig 
 begeleider

Begeleider 

met ambitie?

Meer weten?

Kroonheim, Uddel

06 37 18 40 23

werkenbijadullam.nl
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wezen van Christus’ godheid en zij aan Christus ge-

lijk zouden zijn. Dat is goddeloos en godslasterlijk.

WAT IS DE VRUCHT?

Vanuit de gemeenschap met Christus is er ook de 

gemeenschap met al degenen die door een even 

dierbaar geloof met Christus verbonden zijn. Mooi is 

de verwoording van de WCF. 

Dit alles komt ook daarin tot uiting dat de heili-

gen een heilige broederschap en gemeenschap 

met elkaar onderhouden. Juist de gemeente is de 

plaats waar de gemeenschap der heiligen gestalte 

krijgt. Het eerste doel hiervan is het eren en dienen 

van God. God wordt geëerd als Zijn gemeente een 

plaats is waarin men in liefde met elkaar verenigd 

is. Daartegenover staat dat God niet geëerd wordt 

in alle onenigheid en verdeeldheid. Wat een ver-

antwoording rust er dan op ons als gemeenten. 

Juist de gemeente is de plaats waar de geestelijke 

opbouw en stichting van de gemeente plaatsvindt. 

Binnen de gemeente mogen we oog hebben voor 

elkaars noden en zorgen. 

Evenals in de Heidelberger ligt ook in de WCF het 

accent op het dienen van de ander. We komen 

niet naar de gemeente om daar allereerst iets te 

ontvangen, maar om iets te geven. 

Vanuit de gemeenschap met Christus. Zoals 

Christus Zijn gemeente liefheeft, door Zichzelf 

voor haar te vernederen tot in de dood, zo zijn wij 

geroepen uit die liefde van Christus in ons onze 

broeders en zusters lief te hebben, onszelf voor de 

ander te verootmoedigen, de ander hoger te achten 

dan onszelf. Wat een onmogelijke les voor een 

hoogmoedig, zichzelf handhavend Adamskind. Maar 

wat een diep verlangen in iedere oprechte ziel die 

leeft vanuit de vereniging met Christus. 

De WCF noemt ten slotte nog dat deze gemeen-

schap moet worden uitgebreid naar allen die in elke 

plaats de Naam van de Heere Jezus aanroepen. 

Dan denken we aan de wereldkerk. Met al de heili-

gen krijgen we enigszins zicht op de lengte en de 

breedte en de diepte van de liefde van Christus. Wat 

zijn we vaak hoogmoedig als Westerse kerk. Maar 

wij hebben echt de christenen uit Malawi en Surina-

me en China nodig, om hier zicht op te krijgen!

Niet de vraag ‘wat heb ik aan  
de kerk’, maar ‘wat geef ik aan  
de kerk’ staat centraal. Onszelf geven.  
Onze gaven geven. Ten dienste van  
een ander. Ten dienste van zowel 
uiterlijke als geestelijke dingen.  
Uit liefde tot Christus. 

Maar ook dichterbij. In de tijd dat ik dit artikel 

schrijf, krijg ik van de Gereformeerde Gemeente 

van Capelle aan den IJssel het boekje van ds. A. 

Hoogerland Om vriend en broed’ren spreek ik nu 

toegestuurd. Dit vanuit het verlangen om over 

kerkmuren heen ons te bezinnen op de kerkelijke 

verdeeldheid om ‘zodoende de muren die tussen 

onze kerkverbanden staan gestaag af te breken’. 

Dit is taal die hoort bij het functioneren van de 

gemeenschap van de heiligen. Dat de liefde van 

Christus hierin ook mag dringen tot daden. Vanuit 

de praktijk van de vereniging met Christus en een 

leven in de dienende gestalte die ook in Christus 

Jezus was, kan kerkelijke eenheid gestalte krijgen.
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DIACONAAT

Deze voorbeelden zijn, licht 

bewerkt, overgenomen uit 

een boek van de Engelse 

theoloog Tim Chester. Welk 

van de personen vertolkt het 

meest de Bijbelse visie op 

de roeping van de kerk in de 

samenleving? Als generale 

diaconale commissie (GDC) 

denken we in 2021 na over 

deze vraag. We spitsen ons 

daarbij toe op de vragen wat 

de diaconale roeping van de 

kerk in de samenleving is en 

hoe deze zich verhoudt tot 

bijvoorbeeld evangelisatie. 

In dit artikel geven we als 

commissie een toelichting 

op het jaarthema ‘Diaconaat 

vanuit de kerk in de samen-

leving’. We doen dit door 

eerst de achtergrond en de 

start van onze bezinning te 

schetsen. Tijdens dat proces 

kwamen wij met de gedachte 

van ‘integrale missie’ (zending 

waarin verschillende onder-

delen een harmonisch geheel 

vormen) in aanraking. Deze 

visie zullen we in Bijbels licht 

bezien. Op basis van dit alles 

sluiten we het artikel af met 

een aantal overwegingen.

ACHTERGROND EN START 

VAN ONZE BEZINNING

Als GDC constateerden we 

dat we als commissie wel veel 

toerusting aan plaatselijke 

diaconieën geven als het gaat 

om het diaconaat binnen de 

gemeente, zoals het bijstaan 

in financiële en psychosociale 

noden, maar relatief weinig 

met betrekking tot diaconaat 

buiten de kerk. Welke roeping 

hebben we als het gaat om 

diaconaal werk vanuit de kerk 

in de samenleving?

Om een start te maken met 

deze bezinning hebben we 

op de zogenaamde heisessie 

van de GDC afgelopen jaar 

ds. P.L.D. Visser, missionair 

consulent van de deputaten 

evangelisatie van de Christe-

lijke Gereformeerde Kerken 

en missionair predikant van 

pioniersplek De Poster te 

Veenendaal, uitgenodigd om 

met ons over de genoemde 

vragen na te denken. Aan de 

hand van een voorbeeld uit 

zijn eigen praktijk zette ds. Vis-

ser zijn visie op de roeping van 

DIACONAAT VANUIT 
DE KERK IN DE SAMENLEVING

Albert ziet geloven als een reis en vindt niet dat je het geloof aan anderen  
moet opleggen. Zeker niet aan arme mensen die je helpt, want dan manipuleer 

je ze. Bernd vindt dat de belangrijkste taak van de kerk de prediking van het 
Evangelie is en het van deur tot deur evangeliseren. Met het concreet tonen 

van sociale bewogenheid aan mensen kom je volgens hem uit bij een ‘sociaal 
Evangelie’. Dergelijke vormen van sociale actie vindt hij zelfs ketterij. Catharina 
is ten volle overtuigd van het gezag van de Bijbel en heeft een warm hart voor 
evangelisatie. Toch vindt zij dat er naar mensen in sociale en financiële nood 

omgekeken moet worden. Dirk, ten slotte, constateert als predikant dat mensen 
zoals Albert niet de moed hebben om het Evangelie met anderen te delen en dat 

ze kiezen voor sociale actie als alternatief. Weliswaar vindt Dirk dat  
de kerk sociaal bewogen moet zijn, maar het Woord moet centraal staan en  

richtinggevend zijn voor evangelisatie en diaconaat.

dr. J. van de Kamp, GDC
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de diaconie buiten de kerk uiteen. 

Vanuit het missionaire project De 

Poster wordt huiswerkbegeleiding 

gegeven in een achterstandswijk 

in Veenendaal, waar veel mos-

lims wonen. De bedoeling is om 

door naar hen om te zien hen te 

winnen voor het Evangelie. De 

theologische fundering hiervoor 

ziet ds. Visser onder andere in de 

gedachte van ‘integrale missie’ 

(missie = zending). In deze visie is 

er geen scheiding tussen evange-

lisatie en maatschappelijk-politie-

ke actie, Tot zending behoort niet 

alleen evangelisatie, maar ook 

onderwijs, sociale bewogenheid, 

gerechtigheid en zorg voor de 

schepping. 

HOE MOETEN WE DEZE VISIE IN 

BIJBELS LICHT BEZIEN?

Ondertussen is bij u misschien 

de vraag opgekomen hoe we de 

gedachte van ‘integrale missie’ in 

Bijbels licht moeten bezien. Het 

lijkt er in deze visie op dat Woord 

en daad (diaconaal werk) op een 

gelijk niveau worden geplaatst. 

Is dat Bijbels? Heeft het Woord 

geen prioriteit boven de daad? 

Vlak voordat de Heere Jezus ten 

hemel voer gaf Hij Zijn discipelen 

immers de opdracht: ‘Gaat dan 

henen, onderwijst al de volken, 

dezelve dopende in den Naam 

des Vaders, en des Zoons, en des 

Heiligen Geestes; lerende hen 

onderhouden alles, wat Ik u gebo-

den heb’ (Matth. 28:19). Kortom, de 

echte missie van de kerk is toch 

de prediking van het Evangelie? 

Het is echter goed om eerst goed 

te luisteren naar de visie van voor-

standers van ‘integrale missie’, zo-

als Tim Chester en Tim Keller. We 

moeten eerst goed uitluisteren. Zo 

stellen zij dat de verkondiging van 

het Evangelie centraal moet staan. 

De grootste nood van armen, ja 

van alle mensen, is om met God 

verzoend te worden. Zonder de 

boodschap van het Evangelie 

wijst sociale bewogenheid in een 

verkeerde richting. Ook wijzen 

de genoemde auteurs erop dat 

Woord en daad wederzijds met 

elkaar verbonden zijn. Zoals Jezus 

machtig was in woorden en daden 

(Luk. 24:19), moeten Zijn discipelen 

dat ook zijn. Zoals de Vader Hem 

gezonden heeft, zo zendt Hij Zijn 

discipelen immers ook (Joh. 20:21, 

vgl. 17:18). Tegelijk is het Woord 

wel de wortel van de daad. De 

opvattingen van deze theologen 

laten zien dat het te kort door de 

bocht is om integrale missie, de 

verbinding van Woord en daad, bij 

voorbaat af te wijzen.

Wel moeten we scherp hebben 

dat de primaire taak van de kerk 

de verkondiging van persoonlijke 

verlossing door de Heere Jezus 

Christus is. Twee Amerikaanse 

theologen, Kevin Deyoung en 

Greg Gilbert, leggen dit uit. Zij 

vergelijken de Bijbel met een 

camera, die voortdurend op die 

boodschap inzoomt. Tegelijk 

zoomt de Bijbel ook voortdurend 

uit, namelijk op de zegenin-

gen die uit de boodschap van 

persoonlijk heil voortkomen, 

namelijk de herschepping van 

de wereld. En, stellen Deyoung 

en Gilbert, dit tweede is niet ver-

krijgbaar zonder het eerste. Eerst 

moeten we dus persoonlijk een 

nieuwe schepping zijn in Chris-

tus, voordat we straks deel uit-

maken van de nieuwe schepping 

van de wereld. Als argumenten 

hiervoor noemen de auteurs on-

der andere dat de centrale vraag 

van de Bijbel is: hoe kunnen 

hopeloos opstandige, zondige 

mensen weer in de nabijheid van 

een volmaakt goede en recht-

vaardige God leven? Deze vraag 

loopt als een rode draad door de 

Bijbel: de lijn van schepping, val, 

verlossing en vervulling. 

TEN BESLUIT

Wie van de aan het begin van het 

artikel genoemde personen heeft 

de juiste visie op de verhouding 

van diaconaat en prediking/evan-

gelisatie? Uit de hierboven ge-

noemde Bijbelgedeelten kunnen 

we concluderen dat de gedachte 

van Catharina juist is, namelijk dat 

de kerk niet alleen geroepen is tot 

prediking en evangelisatie, maar 

ook tot sociale bewogenheid. Wel 

moeten het Woord, de prediking 

en evangelisatie centraal staan en 

mag diaconaat niet losgemaakt 

worden van deze dingen. Hier-

voor zijn talloze voorbeelden uit 

de kerkgeschiedenis te geven: 

van christenen in de Vroege Kerk 

die zieken verzorgden tijdens 

epidemieën tot en met het werk 

van ds. O.G. Heldring (1804-1876) 

voor armen, prostituees en an-

deren. Hoe de verbinding tussen 

diaconaat en Woord in de praktijk 

concreet gelegd moet worden, is 

een vraag waarop wij ons als GDC 

in het komende jaar dieper gaan 

bezinnen.

LITERATUUR:  Tim Chester, Good 

news to the poor [Goed nieuws voor de 

armen], Wheaton, Ill. 2013. Kevin Deyoung 

en Greg Gilbert What is the mission of the 

church? Making sense of social justice, 

Shalom, and the Great Commission [Wat 

is de missie van de kerk? Sociale gerech-

tigheid, shalom en de grote opdracht], 

Wheaton, Ill. 2011. Tim Keller, Geroepen 

tot barmhartigheid (vert. van Ministries of 

Mercy), Franeker 2017.
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ETHIEK

Onder de vruchten 
van de Geest vinden 
we ook het geloof 

(Gal. 5:22). Maar wat 
bedoelt Paulus met 

dit ‘geloof’? 

Het gaat hier niet allereerst om het geloof 
waarmee de gelovige rust op de beloften 
van het Evangelie. Het ‘geloof’ dat als 
vrucht van de Geest wordt aangewezen 
betekent hier trouw en betrouwbaarheid. 
Calvijn verbindt het Griekse woord pistis, 
zoals dat in Galaten 5:22 gebruikt wordt, 
met waarheid. In dit artikel willen we de 
zichtbaarheid en de uitwerking van deze 
vrucht onder de aandacht brengen.

GELOOF WAARDIG

Als de Geest van God vruchtbaar maakt, dan 

wekt dit werk van de Geest in de gelovige ver-

trouwen bij anderen. In Lukas 7:4 lezen we van 

een hoofdman die vertrouwen had gewonnen 

bij de Joden in Kapérnaüm. Deze had een zieke 

knecht en zond Joodse ouderlingen naar Jezus 

om genezing voor zijn gewaardeerde hulp. De 

ouderlingen pleiten bij Jezus voor deze man 

en zeggen dat hij waardig is om door Jezus 

geholpen te worden. Hoewel de man zelf iets 

anders zegt (vers 6,7) blijkt heel duidelijk dat 

hij vertrouwen geniet onder de Joden, want 

hij had het Joodse volk lief en zorgde voor de 

bouw van een synagoge. In zichzelf een won-

derlijke zaak. Deze heiden was geloofwaardig 

gebleken voor de Joden in Kapérnaüm. Als 

gevolg daarvan bewijzen de Joden trouw aan 

hem door hem aan te bevelen bij Jezus. Waar 

GELOOF
Ds. M. van Sligtenhorst, Achterberg
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van het geloof als vrucht van de Geest het volgen-

de: ‘Dat is, trouw in beloften en bediening van zijn 

ambt’. Een loslippig ambtsdrager verliest zijn geloof-

waardigheid en achting, zodat een ziel in nood niet 

geneigd zal zijn om zijn noden bloot te leggen bij 

zo’n ambtsdrager. Omgekeerd zal een getrouw en 

godzalig ambtsdrager vertrouwen winnen en men-

sen op zijn pad vinden die hun geheimen niet langer 

alleen kunnen dragen. Wat is het een zegen als je 

een mens vindt waar je je hart kunt luchten. Zien we 

hoe belangrijk deze vrucht van de Geest is? Kunnen 

gemeenteleden een veilige haven vinden bij god-

vrezenden, al dan niet bekleed met een ambt?

Wat is het een zegen als je een mens 
vindt waar je je hart kunt luchten. 
Zien we hoe belangrijk deze  
vrucht van de Geest is?

HUWELIJKSTROUW

Wanneer een man en vrouw in Gods huis een zegen 

over hun huwelijk vragen, beloven zij dat zij elkaar 

trouw en geloof zullen houden naar uitwijzen van 

het Evangelie (zie vragen in het huwelijksformulier). 

De man en vrouw beloven elkaar trouw lief te heb-

ben en te dienen en betrouwbaar te zijn. Ze zijn voor 

elkaar een open boek. Een man die iets te verber-

gen heeft voor zijn vrouw en angstvallig zijn mobiel 

bij zich houdt en haar verbiedt te lezen wat er zoal 

aan berichten gestuurd zijn of werden ontvangen, 

geeft te denken. Omgekeerd kan dat ook het geval 

zijn. Bent u werkelijk verlegen geweest om huwe-

lijksgenade, dan moet de trouw en waarheid als 

vrucht van de Geest gevonden worden. Verdrietig 

als de huwelijksbevestiging slechts een vorm was 

en u als twee onafhankelijke geesten uw huwelijks-

dagen slijt. In en in triest als een vrouw haar man 

of een man zijn vrouw niet meer kan vertrouwen. 

Als uw vrouw zich niet veilig voelt bij u, dan mist u 

huwelijksgenade. 

Mocht het geloof, ofwel de trouw en waarheid, in 

het hart zijn vaste plek, met de mond beloofd en in 

onze wandel bevestigd worden. Dat is tot eer van 

God en tot welzijn van Zijn gemeente. 

de liefde niet is, kan ook de betrouwbaarheid niet 

ervaren worden. Opvallend is dat de liefde en het 

geloof als trouw en betrouwbaarheid vaker samen-

gebonden worden wanneer het gaat om de vruch-

ten van de Geest (1 Tim. 4:12; 1 Thess. 3:6). 

De geloofwaardigheid van christenen is geen 

gemeengoed. Paulus zegt dat tegen de Thessaloni-

cenzen. ‘Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het 

Woord des Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt 

worde, gelijk ook bij u; En opdat wij mogen verlost 

worden van de ongeschikte en boze mensen; want 

het geloof is niet aller’ (2 Thess.3:1-2). Het geloof dat 

Paulus daar bedoelt, kan wijzen op het geloof in 

Christus, maar ook op de trouw in belijdenis en wan-

del (zie uitleg Matthew Henry). Het is gemeengoed.

Wij kunnen als kerkmensen ‘ons’ geloof belijden 

en buitengewoon weinig (of niets) hebben van de 

geloofwaardigheid als vrucht van de Geest. Jonge 

mensen prikken er doorheen en kunnen er zoveel 

moeite mee hebben dat ze niets zien van die be-

trouwbaarheid. Wat erg! ‘En wie ben ik?’, zo moeten 

we onszelf afvragen.

In de christelijke gemeente van Jeruzalem is een 

man met een bijnaam. Hij heet Joses, maar wordt 

door de apostelen vaak Barnabas genoemd (Hand. 

4:36,37). Hij werd door de apostelen gezien als een 

zoon van vertroosting. Dat was vast niet alleen om-

dat deze man zijn akker verkocht en de opbrengst 

bij de apostelen bracht. Deze Leviet uit Cyprus viel 

op in de gemeente. Hij was niet alleen een Leviet 

door zijn geboorte, maar hij was het ook in de we-

dergeboorte. Een echte Leviet in geestelijk opzicht 

is een zoon van vertroosting. Mensen konden bij 

hem terecht. Hij maakte zich geloof (vertrouwen) 

waardig. Beter gezegd: de Heilige Geest maakte 

hem tot een geloofwaardig mens en daarom een 

zoon der vertroosting. Als er in dezelfde gemeen-

te diakenen worden aangesteld, worden mannen 

gezocht die vol zijn van de Heilige Geest en van 

wijsheid. De gemeente verkiest dan zeven mannen 

die gezien worden als geloofwaardige mannen om 

te kunnen staan in de dienst van het diakenschap 

(Hand. 6:5).

GELOOFWAARDIGHEID IN HET AMBT

De kanttekenaren van de Statenvertaling zeggen 
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DUBBELINTERVIEW DS.  RUIJGROK, DS.  KLEIBERG

daarheen. Vinkeveen ligt on-

der de rook van Amsterdam. 

Men zei rechttoe, rechtaan wat 

men dacht. Dat vond ik fijn.’ 

Dominee Ruijgrok werd naar 

de Bommelerwaard geroe-

pen. ‘De gemeenten Bru-

chem en Kerkwijk-Delwijnen, 

samen zo’n 1700 zielen. Het 

waren hervormde dorpen, er 

was geen andere kerk. Het 

was een andere tijd dan nu. 

De predikant werd overal bij 

betrokken, zowel bij vreugde 

als verdriet. Je was dominee 

voor het hele dorp. In het zie-

kenhuis van Den Bosch stond 

bij de balie een kaartenbak 

EERSTE GEMEENTE

Ds. N.P.J. Kleiberg en ds. L.W. 

Ch. Ruijgrok waren lid van 

dezelfde jaargang aan de 

universiteit. Samen blikken zij 

terug op veertig jaar dienst-

werk. Ds. Kleiberg: ‘Mijn eerste 

gemeente was Vinkeveen. 

Dat werd mijn eerste liefde, 

zo is het een beetje gebleven. 

In mei preekte ik er voor het 

eerst. Toen ik thuiskwam bij 

mijn vrouw zei ik: ‘Als ik straks 

een gemeente krijg, hoop 

ik dat het zo’n gemeente is’. 

Op Dankdag leidde ik er een 

dienst, daarna kreeg ik bij de 

scriba thuis een toezegging 

van beroep. De weg ging 

met de gegevens van alle 

hervormden uit het dorp. Je 

bezocht ze doorgaans stuk 

voor stuk.’

DIENEN

Ervaringen uit hun eerste ge-

meenten waren van invloed 

op het vervolg van de bedie-

ning van beide predikanten. 

Ruijgrok: ‘Je was predikant, 

net 25 jaar oud. Mijn eerste 

sterfgeval was een jochie 

van acht jaar oud, uit een 

randkerkelijk milieu. Begin 

januari werd ik opgebeld dat 

het ventje ernstig ziek in het 

ziekenhuis lag. Diezelfde dag 

is hij overleden. Dit leverde 

‘Heb Christus lief en heb de kudde lief’, dat was het leidmotief van ds. L.W.Ch. Ruijgrok 
gedurende de jaren van zijn predikantschap. Zijn jaargenoot ds. N.P.J. Kleiberg vult aan: 

‘En de lammeren!’ Beiden dienden veertig jaar in het ambt van herder en leraar. Hun 
ambtsperiode werd doorkruist door een aangrijpende kerkscheuring. 

LESSEN VANUIT  
VEERTIG JAAR ERVARING  

ALS HERDER & LERAAR
Kand. A.S. Middelkoop, Terwolde
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levensgrote vragen op bij de 

mensen om hem heen. Daar sta 

je dan. Waar leid je de rouw-

dienst over? Rondom de paas-

dagen van dat eerste jaar moest 

ik vier begrafenissen leiden. 

Waaronder die van een jonge-

man uit de rand van de gemeen-

te die verongelukt was. De politie 

belde mij op, ik moest het zijn 

vrouw vertellen. Die week was ik 

bang als de telefoon weer ging. 

Ik moest op dinsdag en Goede 

Vrijdag en op stille zaterdag zelfs 

tweemaal een begrafenis leiden. 

Daarna kwam Pasen, met op 

Tweede Paasdag een belijdenis-

dienst. Je wordt uitgeknepen als 

een vaatdoek. Toch durfde ik niet 

te ruilen, in het besef: de Heere 

brengt dit op mijn pad. Het wer-

den onvergetelijke lessen. Juist 

in die omstandigheden ervoer ik 

hoe de Heere erin meekwam. Je 

staat er leeg en wordt toch ge-

vuld. Het is goed voor een man 

als hij het juk in zijn jeugd draagt. 

Ik heb de knedende hand van de 

Heere destijds heel sterk ervaren. 

Je leert je nek buigen. Ook als 

vakanties werden afgebroken in 

verband met een overlijden. Je 

moet niet alles weg organiseren. 

Je bent herder en leraar.’ 

Dominee Kleiberg herkent de 

manier waarop zijn collega 

spreekt over de ambtelijke dienst 

uit eigen ervaring. ‘Je bent vier-

entwintig uur per dag predikant. 

Wellicht dat wij onze gezinnen 

soms tekortdeden, maar nu 

dreigt men de gemeente tekort 

te doen. Als ik zie hoeveel moeite 

het momenteel kost om mensen 

te krijgen voor kerkelijke functies, 

dan is dat anders dan vroeger. 

Je werd gewoon aangewezen.’ 

Toen Kleiberg eens een inven-

tarisatie moest maken voor zijn 

kerkenraad, bleken dagen van ’s 

morgens negen tot ’s avonds tien 

uur, normale werkdagen. Men 

benoemde toen een pastoraal 

werker. Ruijgrok: ‘Het was dienen. 

Dat kost zelfverloochening maar 

de Heere vergoedt dat rijkelijk.’

Niets geeft meer  
lust om de Heere 
te dienen, dan 
als Christus mag 
leven voor je hart. 
We moeten de 
heiligmaking niet  
voor de rechtvaardig
making plaatsen. 
Alleen vanuit Christus 
kan God uit liefde 
worden gediend’.

Een gemeente heb je niet voor 

het uitkiezen, de Heere wijst 

de weg. Kleiberg moest na het 

dienen van enkele dorpen naar 

Veenendaal: ‘Ik wilde daar niet 

heen, omdat ik me meer een 

dorpsdominee voel. Tegen mijn 

vrouw zei ik: ‘Laat de dozen maar 

ingepakt, over vier jaar moet ik 

weer gaan. De Heere heeft mij 

bij elkaar zeventien jaar aan de 

gemeente verbonden. Waarvan 

veertien jaar in de Hervormde 

gemeente en drie jaar in de 

Hervormde gemeente binnen de 

Hersteld Hervormde Kerk.’ 

GEREFORMEERD BELIJDEN

‘De rechtvaardiging van de 

goddeloze’, dient volgens ds. 

Kleiberg centraal te staan in 

de prediking. De predikant zag 

diverse leeftijdsgenoten onder 

de indruk raken van de theologie 

van Karl Barth. Moderne theolo-

gie kreeg vat op hen. 

Dominee Ruijgrok stemt met zijn 

collega in dat het gereformeerd 

belijden via de prediking en 

catechese overgebracht dient 

te worden. ‘Je ziet momenteel 

velerlei ontwikkelingen. De ge-

reformeerde gezindte vermolmt 

van binnenuit. Er ebt kennis weg. 

Hoe komt dat? Het hart van de 

prediking dient gericht te zijn 

op de rechtvaardiging van de 

goddeloze. Niets uit ons, alles 

uit Hem. Anders blijft ons eigen 

‘ik’ recht overeind te staan. Of 

de vrome mens, of de actieve 

mens, maar niet meer de arme 

zondaar die maar één passie 

heeft: Christus. Niets geeft meer 

lust om de Heere te dienen, dan 

als Christus mag leven voor je 

hart. We moeten de heiligmaking 

niet voor de rechtvaardigmaking 

plaatsen. Alleen vanuit Chris-

tus kan God uit liefde worden 

gediend.’ Ds. Kleiberg schreef om 

dit op zijn catechisanten over te 

brengen geregeld een grote ‘U’ 

op het bord. ‘Uit U, door U, tot U. 

Die letter moet je onthouden, zei 

ik dan. Later belde een oud-ca-

techisante op. Zij herinnerde zich 

dat ik de letter U altijd op het 

bord zette. ‘Die staat nu ook op 

het graf van mijn moeder’, zei ze.’ 

Beide predikanten moesten leren 

om de wasdom van het gestrooi-

de zaad over te geven aan de 

Heere. Kleiberg: ‘Soms ben je 

al prekend zo vol van de bood-

schap. Dan denk je dat dit bij ie-

dereen zo is. Geregeld gebeurde 

het echter dat de kerkenraad en 

mijn vrouw nauwelijks reageer-
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den op zo’n preek. Ik moest leren: 

Soms preek je voor jezelf, andere 

keren voor anderen.’ Ruijgrok: ‘Je 

krijgt het niet op zak.’ 

BREUK 

De kerkscheuring van 2004 trok 

diepe sporen in het leven van de 

dominees Kleiberg en Ruijgrok. 

De breuk liep dwars door de 

gemeenten die zij dienden. 

Ruijgrok: ‘Ik heb in het oog van de 

storm gezeten, mede door mijn 

plaats in het Comité tot behoud 

van de Nederlandse Hervormde 

Kerk. Het was een kerk met veel 

vrijzinnigheid maar met een be-

lijdenis waar je van harte ‘amen’ 

op kon zeggen. Vandaaruit kon 

je ook andere delen van de 

kerk dienen. Ik was bijvoorbeeld 

consulent in midden-orthodoxe 

gemeenten. De teloorgang van 

de vaderlandse kerk blijft voor 

mij een heel pijnlijk punt. Ik weet 

hoe vaak in de jaren voorafgaand 

aan het fusiebesluit een oplos-

sing heel dichtbij was. Dat we 

afspraken: ‘Zo en zo komen we 

eruit’. Maar dan was er toch weer 

iemand of een commissie die 

een spaak in het wiel stak. Ook 

deze dingen staan echter niet 

los van Gods bestuur. Ik zie deze 

kerkscheuring als een oordeel 

van de Heere met name over het 

behoudende deel van de kerk. 

Waren wij te zelfgenoegzaam? 

Hadden wij al te veel geaccep-

teerd? Leden wij te weinig onder 

het verval in de kerk?’

Jongeren merken volgens ds. 

Kleiberg onvoldoende op hoe-

veel pijn de scheuring destijds 

opleverde. ‘Je merkt hoe gemak-

kelijk ze er nu overheen lopen.’ 

Bitterheid kent Kleiberg niet, wel 

pijn. ‘Je hebt voluit in de Her-

vormde kerk gestaan. Daar stond 

je in, daar stond je voor, daar 

mocht jij je geluid laten horen. Je 

moest altijd verdedigen waarom 

je ergens voor stond. Nu hoeft 

dat niet meer, wat ook zelfge-

noegzaamheid met zich mee 

kan brengen.’ 

Dominee Ruijgrok kijkt met pijn 

terug op de periode waarin hij 

met terugwerkende kracht werd 

losgemaakt van zijn gemeente 

Monster. ‘We zijn gemeentelijk 

en kerkelijk als een afgehouwen 

tronk achtergebleven op de 

oude fundamenten en orde van 

de vaderlandse kerk. Toch steekt 

de predikant de hand in eigen 

boezem. Hij citeert Kohlbrug-

ge: ‘Wij doen dwaas zo wij hier 

op mensen, die van de Heere 

gebruikt worden, of op bijoorza-

ken zien, de hoofdschuld ligt bij 

des Heeren volk’. Dat is vandaag 

nog zo. Gemeentelijk, kerkelijk 

en landelijk. De hoofdschuld van 

alle verval? Dat zijn wij. Wij zijn 

niet op onze plek. Laten we de 

hand in eigen boezem steken. 

Alleen in de weg van verootmoe-

diging is zegen te verwachten.’ 

Ds. N.P.J. Kleiberg

Leeftijd: 75 jaar

 Gemeente Vinkeveen, 

 intrede op 26-12-1980

 Gemeente Oude-Tonge, 

intrede op 18-08-1985

 Gemeente Veenendaal, 

intrede op 28-03-1990

 Gemeente Achterberg,

 intrede op 28-03-2007 

 Datum emeritaat: 

 01-05-2011

Ds. L.W.Ch. Ruijgrok

Leeftijd: 65 jaar

 Gemeente Bruchem en 

Kerkwijk-Delwijnen, 

 intrede op 26-12-1980

 Gemeente Arnemuiden, 

 intrede op 31-03-1986

 Gemeente Middelharnis, 

 intrede op 17-06-1990

 Gemeente Monster, 

 intrede op 27-09-1998

 Gemeente Poortvliet, 

 intrede op 31-08-2011

 Gemeente Waarder, 

 intrede op 14-10-2020

VERVOLG DUBBELINTERVIEW
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Het is intussen een goede gewoonte gewor-

den om op de laatste zaterdag van januari de 

jaarlijkse organistendag te houden. Behalve 

aan het muzikale aspect van de eredienst is 

er de jaren door ook veel aandacht gegeven 

aan andere facetten van de liturgie. Gelet op 

de onzekere tijden voor wat betreft de coro-

namaatregelen heeft de werkgroep eredienst 

en organist besloten de organistendag dit jaar 

echter niet door te laten gaan; op een later 

moment in het jaar hopen we die alsnog te 

kunnen organiseren.

CORONATIJD

Daarmee komen we meteen toe aan het 

onderwerp voor die dag: eredienst in coro-

natijd. We ervaren immers allemaal dat de 

maatregelen die de overheid getroffen heeft, 

met het doel om de crisis in te dammen, de 

eredienst hard geraakt hebben. En dat raakt 

aan het hart van de gemeenschap! Het wezen 

van de eredienst is toch dat de Heere er Zijn 

gemeente ontmoeten wil? En dát maakt de 

gemeenschap uit van hen die er samenkomen. 

Wie ervaart dan in deze tijd niet een vreemde 

verstilling, als we met slechts een klein deel 

van de gemeente samen zijn? En wie valt niet 

de vreemde verstilling op nu de gemeente niet 

of nauwelijks zingen kan? 

Het brengt ons terug bij de bezinning over 

wat de eredienst naar zijn wezen is. En wat het 

betekent om de Psalmen aan te heffen. Tijdens 

eerdere organistendagen kwam het inzicht 

van Calvijn in dezen al naar voren. De ere-

dienst omvat naar zijn overtuiging vier delen: 

de bediening van het Woord, de gebeden, de 

bediening van het sacrament en de dienst der 

barmhartigheid. Een liturgische lijn die we tot 

in de (hersteld) hervormde kerkorde terug-

zien. ‘In haar kerkdiensten komt de gemeente 

samen tot de dienst des Woords, de dienst der 

sacramenten, de dienst der gebeden en de 

dienst der barmhartigheid’ (Kerkorde Hersteld 

Hervormde Kerk, XI.1). Het valt daarbij op dat 

het zingen van de gemeente niet afzonderlijk 

benoemd wordt. Wat Calvijn betreft is de reden 

daarvoor eenvoudig: hij onderscheidt tussen 

gesproken en gezongen gebeden. Het zingen 

van de Psalmen in de eredienst is dus voor 

hem onderdeel van de dienst der gebeden! In 

één van zijn liturgische geschriften merkt hij 

op: ‘En in waarheid, wij weten uit ervaring dat 

het gezang een grote en krachtige werking 

oefent om het hart van de mensen te bewegen 

en te doen gloeien, dat zij God met een hevi-

ger en vuriger ijver aanroepen en prijzen.’ Als 

we de gemeentezang zo waarderen, is het dus 

bijzonder ingrijpend als de gemeente zich in 

stilzwijgen moet hullen. Hoezeer de lofzang in 

stilheid ook gaande mag blijven. De stem van 

het gemeenschappelijk gebed wordt er zoveel 

brozer van.

BEZINNING

De werkgroep eredienst en organist wil om 

die reden op de eerstvolgende organistendag 

graag vorm geven aan de bezinning op de vra-

gen, moeilijkheden én mogelijkheden die hier 

liggen. Hoe geven we de liturgie vorm, gege-

ven de beperkingen zoals die zich kunnen aan-

dienen in tijden van pandemie? We nodigen u 

als organisten, kerkenraden, kerkvoogdijen en 

voorgangers graag uit om vragen aan te dra-

gen, problemen, maar ook mogelijkheden die 

u graag besproken zou zien. U kunt deze toe-

zenden aan de secretaris van de werkgroep, 

ds. P.C. Hoek (email: pc.hoek@kpnmail.nl). 

WERKGROEP EREDIENST EN ORGANIST

EREDIENST 
IN CORONATIJD
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COMMISSIE ISRAËL

In dit nummer een toelichting op de eerste 
stelling: ‘Er is voor Jood en heiden geen 
andere weg tot de zaligheid, dan door het 
geloof in Jezus Christus.’

Een zevental teksten uit het Nieuwe Testament 

onderbouwt de formulering van dit standpunt: 

Mattheüs 1:21, Johannes 6:47, Johannes 10:9, 

Johannes 14:6, Handelingen 4:12, Handelingen 

13:38 en 39, 1 Timotheüs 2:5.

Van de apostel Paulus lezen we dat hij ter-

stond Christus preekte. ‘En hij predikte terstond 

Christus in de synagogen, dat Hij de Zone 

Gods is.’ We kunnen deze tekst ook, letterlijk 

vertaald, zo lezen: ‘En terstond predikte hij in 

de synagogen Jezus, dat Hij is de Zoon van 

God’. Een waardevolle mededeling, die al 

onze aandacht verdient. Paulus gaat naar de 

synagogen. Meervoud. Het aantal Joden dat 

te Damascus woonde was zo groot, dat zij de 

VA N U I T DE
C O M M I S S I E I S R A Ë L

In de synodevergadering van 11 september 2020 zijn de 15 stellingen van de commissie 
Israël behandeld en aangenomen. Deze stellingen zullen de komende tijd in het blad  

Zicht op de Kerk worden toegelicht door de leden van de commissie.
In dit nummer vindt u de toelichting op de eerste stelling.

P.D. Knöps, secretaris commissie Israël

stelling 

1
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beschikking hadden over meer dan één synagoge. 

Toen Paulus zich tot de hogepriester wendde, met 

het verzoek tegen de gelovigen te Damascus te 

mogen optreden, had hij ook gevraagd om brieven 

voor de synagogen, die daar waren. Naar diezelfde 

synagogen waarheen hij had willen gaan om er de-

genen die tot het geloof in Christus Jezus gekomen 

waren, gevangen te nemen, gaat hij nu om er Jezus 

te verkondigen! Er gebeuren ongelooflijke dingen 

als Christus Zich met een mens bemoeit. 

Paulus is begonnen met te prediken tot de Joden. 

Zijn eerste preken zijn niet tot de heidenen, maar 

tot de Joden gericht. Niet op de markt is hij gaan 

staan, maar in de synagogen heeft hij gelegenheid 

gezocht om zijn getuigenis kwijt te kunnen. Als wij 

de Handelingen en de brieven nagaan, dan valt op 

dat het de methode van Paulus is met zijn prediking 

te beginnen bij de Joden. Daarna keert hij zich tot de 

heidenen. Met zijn eigen woorden gezegd: 

‘Ik schaam mij het Evangelie  
van Christus niet.  
Want het is een kracht Gods  
tot zaligheid een ieder, die gelooft,  
eerst de Jood, en ook de Griek’  
(Romeinen 1:16).

De zending onder de heidenen neemt ons vaak 

zozeer in beslag dat wij de Joden vergeten. 

De vaderen zijn ons daar niet in voorgegaan. 

Behartenswaardig is wat ds. Alter Mendel Johannes 

Rottenberg (Messiasbelijdende Jood, omgekomen 

in Mauthausen in juni 1942) schrijft: ‘Op de Utrechtse 

Synode van 1670 werd aanbevolen dat de 

predikanten, ouderlingen en gelovigen, zoveel in 

hun vermogen was, de Joden moesten trachten te 

overtuigen, opdat zij Jezus Christus als de Messias 

zouden erkennen. Hem, die hun vergeving, tijdelijk 

en eeuwig heil heeft aangebracht. Zowel in het 

openbaar, als thuis, behoort men voor de Joden te 

bidden. De ambtsdragers moeten in hun predicatiën 

de Christenen daartoe openlijk vermanen.’ Tot 

eer van onze goede God, en tot eerbiedige 

nagedachtenis van veel Joden en niet-Joden, die 

Hem hartelijk liefhadden, meldt de geschiedenis 

ons de namen van velen die, net als Paulus, 

allereerst aan het heil voor de Joden dachten. 

Hun inzet kwam voort uit de liefde voor Israël, die 

de Heere in hun hart gegeven had. Zoals Hij dat 

gelukkig nog steeds doet…

Ieder die Israël ter harte gaat, zal hunkeren naar 

de vervulling van Gods beloften voor Israël. 

Bijvoorbeeld die in Romeinen 11: de aanneming, 

die zal volgen na de eeuwenlange verwerping van 

het Evangelie. De Joden zullen zich dan ‘met grote 

menigten’ tot Christus bekeren. Door de prediking 

van het Evangelie (dat Jezus is de Christus…) zullen 

degenen die dood waren, levend gemaakt worden. 

‘Want er is ook onder de hemel geen andere Naam, 

Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij 

moeten zalig worden’ (Hand. 4:12). Het oude lied 
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‘Geen elektriciteit op deel Veluwe door stroomstoring’ – Af en  
toe lees je in het nieuws zo’n bericht. Geen stroom, geen licht. 
Zeker in deze donkere tijd is een zaklamp in huis dan onmisbaar. 
Met de lichtbundel van een zaklamp verlicht je niet het hele huis, 
maar wel de plaats waar je loopt. Zonder zo’n lamp is het tasten 
 in het donker. 

Ook in de Psalmen lees je over 
zo’n lichtbundel. De dichter van 
Psalm 119 schrijft: ‘Uw Woord is 
een lamp voor mijn voet, en een 
licht op mijn pad’. David zingt er 
ook van in 2 Samuël 22: ‘Want 
Gij zijt mijn Lamp, o HEERE, en 
de HEERE doet mijn duisternis 
opklaren’. Zonder het licht van 
God en Zijn Woord is je leven vol 
duisternis. Daar waar de Heere 
niet is, is er geen sprankje licht. 
Maar als de Heere heerschappij 
heeft in je leven, schijnt Hij als het 
Licht in het donker (Joh. 1:5).
Een zaklamp kan alleen licht 
verspreiden als er een batterij 

in zit. Zonder de batterij is er 
geen licht. In de Bergrede roept 
de Heere Jezus ons ertoe op 
om het ‘licht der wereld’ te zijn. 
Om licht te kunnen verspreiden, 
is de kracht van de Heilige 
Geest nodig in je leven. In het 
Nieuwe Testament wordt voor 
deze hemelse kracht het woord 
‘dunamis’ gebruikt (Hand. 1:8). Dat 
laat ons zien dat de kracht van de 
Heilige Geest vele malen sterker is 
dan de kracht van batterijen. Het 
is zo sterk als dynamiet.

Vanwege onze zonden was het 
nodig dat het op Goede Vrijdag 

drie uur lang volledig donker 
was op Golgotha. De Heere 
Jezus werd van God verlaten, 
opdat het licht kan opgaan in 
zondaarsharten. Ben jij een 
lichtdrager in de wereld om je 
heen? Laat het Woord van de 
Heere dagelijks een lamp zijn 
voor je voet en een licht op je 
pad. Lees de Bijbel niet alleen 
aan tafel, op de catechisatie of JV, 
maar ook voor jezelf.

Samen verbonden aan het Woord, 
dat is het verlangen van de HHJO 
voor 2021. Schijnend op het 
levenspad van onze kinderen 
en jongeren. Met het Woord de 
gemeenten in te gaan, activiteiten 
te organiseren en materiaal te 
ontwikkelen. Om de eer van Zijn 
Naam en de uitbreiding van Zijn 
Koninkrijk. Bid je mee om Gods 
zegen op het jongerenwerk?

Verbonden aan 
het Woord

Je mag lichtdrager zijn

Ik stel me voor

Henco van Ee
Senior jeugdwerkadviseur

Wim Klop
Jeugdwerkadviseur

Jacoline de Vree-Roon
Jeugdwerkadviseur

Marleen Vos-van Aalst
Jeugdwerkadviseur

Albertine Mourik
Organisatie- en communicatie-

medewerker

Eveline Geluk-de Jong
Secretaresse

Gertjan van de Craats
Administratie

Het team van  

de hhjo wenst je  

Gods zegen toe voor  

het nieuwe jaar! Bekijk  

onze nieuwjaarsboodschap 

op onze website: hhjo.nl/

nieuwjaarsboodschap

Mijn naam is Wim Klop. Ik ben  
26 jaar oud en getrouwd met 
Willemien. Wij hebben een doch-
tertje van bijna een jaar en zijn 
lid van de Hersteld Hervormde 
Gemeente in Veenendaal.

Mijn motivatie om bij de HHJO te 

werken is dat kinderen en jonge-

ren waardevol zijn, zij hebben de 

toekomst. Echter, ze groeien op 

in een complexe en verwarrende 

wereld. Volwassenen hebben de 

mooie taak, maar ook de zwaar-

wegende verantwoordelijkheid om 

hen in dit opgroeien te begeleiden 

en het goede voorbeeld te geven. 

Juist binnen de kerk. Binnen de 

HHJO mag ik hieraan bijdragen in 

de vorm van toerusting, het ma-

ken van materiaal en het onder-

houden van contact op conferen-

ties en ontmoetingsdagen. 

Naast een aantal algemene taken, 

mag ik me gaan bezighouden met 

het toerusten van leidinggevenden 

in het jeugdwerk. Ik richt me 

vooral op de doelgroep jongeren 

16+. Daarnaast wil ik me actief 

inzetten om het netwerk van de 

HHJO te onderhouden en uit te 

breiden waar dat nodig is. 

Ik hoop veel jongeren en leidingge-

venden te gaan ontmoeten. Voor 

nu wil ik jullie het volgende meege-

ven. Luister naar elkaar, dat is de 

basis om van elkaar te leren. Ik gun 

jongeren dat ze alle vragen die ze 

hebben, kwijt kunnen in een veilige 

omgeving waarin ambtsdragers en 

leidinggevenden oprecht zoeken 

naar antwoorden. Graaf daarvoor 

samen in Gods Woord, want dat is 

levend en krachtig (Hebr. 4).

Het team is u en jou graag van 
dienst! Samen met ouders, leidingge-

venden en ambtsdragers, kinderen, 
tieners en jongeren rusten wij toe 
rondom een open Bijbel. Biddend 
om Gods nabijheid, hulp en zegen 

en het werk van de Heilige Geest in 
zondaarsharten. Steun ons werk! 

Dat kan via hhjo.nl/steun  
of scan deze QR-code.
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Het nieuwe jaar
Naar aanleiding van Nehemia 1-2:8

Nehemia loopt door 

het paleis van koning 

Arthahsasta. Nehemia 

werkt voor de koning. 

Hij is de schenker van de koning. 

Hij moet ervoor zorgen dat de wijn 

die aan de koning wordt gegeven 

goed is. Soms zijn er vijanden van 

de koning die de koning willen 

doden. Dan wordt er weleens gif 

in de wijn van de koning gedaan, 

zodat de koning sterft als hij de 

wijn drinkt. Arthahsasta vertrouwt 

helemaal op Nehemia. Hij is blij 

dat Nehemia voor hem wil werken 

en zijn schenker wil zijn. Aan het 

einde van de gang ziet Nehemia 

een paar mannen. Hij kijkt eens 

goed. Dat lijkt wel zijn broer! Ja 

hoor. Het is echt waar. ‘Hanáni! 

Hoe gaat het? Hoe is het in 

Jeruzalem en met de Joden die in 

Jeruzalem wonen?’ ‘Dag Nehemia! 

Met mij gaat het goed, maar met 

Jeruzalem gaat het niet zo goed. 

Er is een tempel gebouwd in 

paleis. Hij schenkt wijn in voor de 

koning. Koning Arthahsasta kijkt 

eens goed naar Nehemia. ‘Nehe-

mia, u kijkt zo verdrietig. Wat is er 

aan de hand? Bent u ziek?’ Nehe-

mia schrikt ervan. Eigenlijk mag je 

helemaal niet verdrietig zijn als je 

bij de koning bent. Iemand die 

bij de koning komt, moet 

altijd blij zijn. ‘Koning, ik 

ben zo verdrietig, omdat 

het in de stad waar ik 

vandaan kom niet goed 

gaat. De muren zijn 

kapot gemaakt en de 

poorten zijn in brand 

gestoken.’ ‘Wat wilt u daar 

aan doen dan, Nehemia?’ De 

koning vraagt aan Nehemia 

wat hij wil doen! Nu kan Ne-

hemia zijn vraag stellen. 

Dat doet hij nog niet. 

Hij bidt eerst tot God 

in de hemel. Nee, 

nu hij zo voor de 

koning staat, kan hij 

niet hardop bidden en zijn knieën 

buigen. Hij blijft staan zoals hij 

stond, maar in zijn hart buigt hij 

zijn knieën en bidt hij tot de Heere. 

Het gebed duurt niet zo lang, want 

koning Arthahsasta wacht op 

antwoord. Dan vraagt Nehemia aan 

de koning: ‘Als u het goedvindt, zou 

ik heel erg graag naar Jeruzalem 

willen. Ik wil helpen om de stad 

weer op te bouwen.’ ‘Dat vind ik 

goed’, zegt koning Arthahsasta. 

‘Maar ik wil wel weten hoe lang u 

weg blijft. Na twaalf jaar moet u 

weer terugkomen. Ik wil u ook een 

brief meegeven, zodat u hout kan 

halen om Jeruzalem weer op te 

bouwen.’ Nehemia is dankbaar. De 

Heere heeft zijn gebeden verhoord! 

De koning heeft geluisterd naar zijn 

vraag en nu mag hij naar Jeruzalem 

toe. Nehemia gaat op reis. Hij weet 

nog niet hoe het eruit zal zien in 

Jeruzalem. Misschien valt het mee, 

maar misschien wordt hij ook wel 

heel verdrietig van wat hij gaat 

zien. Nu zijn wij een nieuw jaar in 

gegaan. Wij weten niet wat er het 

komende jaar gaat gebeuren, maar 

wij mogen wel weten dat we net 

als Nehemia mogen vertrouwen op 

de Heere en dat we altijd tot Hem 

mogen bidden. Dan mogen we 

vragen of Hij bij ons wil zijn als er 

moeilijke dingen zijn, maar we 

mogen Hem ook danken als 

Hij het geeft dat we mooie 

dingen mogen meemaken. 

Hij zorgt voor ons ook in 

2021. Zul je dat onthouden dit 

nieuwe jaar? 

Groetjes 
juf Naomi

Jeruzalem, maar de muren van de 

stad liggen in puin en de poorten 

zijn verbrand!’ Als Nehemia dit 

hoort wordt hij verdrietig. Hij bidt 

tot God in de hemel. Nehemia 

denkt terug wat er de laatste tijd 

allemaal is gebeurd in Jeruzalem. 

De mensen hebben zonden 

gedaan. Ze deden verkeerde 

dingen. Ze wilden niet luisteren 

naar God. Nehemia zegt het tegen 

de Heere: ‘Heere, wij hebben 

allemaal zonden gedaan, maar wilt 

U toch nog aan ons denken?’ Wij 

zijn weer een nieuw jaar ingegaan. 

Heb jij ook nagedacht over vorig 

jaar? Heb jij teruggedacht aan de 

zonden die je deed in 2020? Heb 

jij ze al aan de Heere verteld en 

gezegd dat het niet goed was dat 

je al die dingen deed? Nehemia wil 

de koning wat vragen. Voordat hij 

dat gaat vragen, vraagt hij aan de 

Heere of Hij ervoor wil zorgen dat 

de koning naar hem wil luisteren. 

Nehemia is aan het werk in het 
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Hoi! Ik ben juf Lysanne. Al een aantal jaar  

op een basisschool, maar nu ook bij de HHJO. 

Samen met de andere jufs hoop ik voor jullie 

iedere maand deze pagina te verzorgen. Ben je 

ook al benieuwd naar de volgende?  

Hoi, ik ben juf Erna en geef les in groep 8.  

Vroeger schreef ik al graag verhalen.  

Nu mag ik dat hier weer gaan doen. Ik hoop  

dat je ze zult lezen met een biddend hart  

om de zegen van de Heere. 

Ha jongens en meisjes, ik ben juf Margriet.  
Ik woon in Doornspijk. Ik ben juf van  

groep 4 op een heel gezellige school.   

Lees, puzzel en knutsel je mee  

op deze kinderpagina?  

Hoi allemaal! Ik ben juf Naomi. Samen met 

mijn man en zoontje woon ik in Nieuwerkerk, in 

Zeeland.Op deze pagina hoop ik samen met de 

andere juffen veel mooie verhalen  

te schrijven voor jullie!

Hoi allemaal, ik ben juf Jolieke. Ik zit in  

het laatste jaar van de Pabo en ik geniet  

erg van kinde ren. Af en toe zal ik een  

verhaal voor jullie schrijven of wat opdrachten 

bedenken. Ik heb er zin in!

Ha jongens en meiden. Ik ben juf Hanneke  

en ik woon in Ridderkerk. Op deze pagina  

ga ik net als in de vorige ZODK verhalen  

voor jullie schrijven. Lees en knutsel jij  

voortaan ook mee?

Maak kennis met 
de jufs van de kinderpagina!
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Win een prijs!  Over vier weken vind je hier een opdracht die je in kunt sturen en waarmee je 
een prijs kunt winnen. Doe je mee? Houd dan deze pagina in de gaten!
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je al die dingen deed? Nehemia wil 

de koning wat vragen. Voordat hij 

dat gaat vragen, vraagt hij aan de 

Heere of Hij ervoor wil zorgen dat 

de koning naar hem wil luisteren. 

Nehemia is aan het werk in het 
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Hoi! Ik ben juf Lysanne. Al een aantal jaar  

op een basisschool, maar nu ook bij de HHJO. 

Samen met de andere jufs hoop ik voor jullie 

iedere maand deze pagina te verzorgen. Ben je 

ook al benieuwd naar de volgende?  

Hoi, ik ben juf Erna en geef les in groep 8.  

Vroeger schreef ik al graag verhalen.  

Nu mag ik dat hier weer gaan doen. Ik hoop  

dat je ze zult lezen met een biddend hart  

om de zegen van de Heere. 

Ha jongens en meisjes, ik ben juf Margriet.  
Ik woon in Doornspijk. Ik ben juf van  

groep 4 op een heel gezellige school.   

Lees, puzzel en knutsel je mee  

op deze kinderpagina?  

Hoi allemaal! Ik ben juf Naomi. Samen met 

mijn man en zoontje woon ik in Nieuwerkerk, in 

Zeeland.Op deze pagina hoop ik samen met de 

andere juffen veel mooie verhalen  

te schrijven voor jullie!

Hoi allemaal, ik ben juf Jolieke. Ik zit in  

het laatste jaar van de Pabo en ik geniet  

erg van kinde ren. Af en toe zal ik een  

verhaal voor jullie schrijven of wat opdrachten 

bedenken. Ik heb er zin in!

Ha jongens en meiden. Ik ben juf Hanneke  

en ik woon in Ridderkerk. Op deze pagina  

ga ik net als in de vorige ZODK verhalen  

voor jullie schrijven. Lees en knutsel jij  

voortaan ook mee?

Maak kennis met 
de jufs van de kinderpagina!
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Win een prijs!  Over vier weken vind je hier een opdracht die je in kunt sturen en waarmee je 
een prijs kunt winnen. Doe je mee? Houd dan deze pagina in de gaten!
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BIJBELSTUDIEBOEKJE

In het voorjaar van 2021 verschijnt er namens 

de Vrouwenbond weer een nieuw Bijbelstu-

dieboekje. De titel is: De Alfa en de Omega 

n.a.v. Openbaring hoofdstuk 1 t/m 3. Het boek 

Openbaring geeft een beschrijving van ‘de 

dingen die haast geschieden moeten’. De tijd 

die we op aarde hebben is kort, de eeuwigheid 

oneindig. Het boek laat ons zien hoe de strijd 

tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad 

O
ok wij, als Vrouwenbond, participeren 

in het nieuwe blad Zicht op de kerk! 

We hopen dat velen van u zich 

opgeven voor een abonnement op dit blad om 

ook als vrouwen van onze kerk met elkaar mee 

te leven, hetzij landelijk, regionaal of plaatselijk. 

Daarom verzoeken wij u vriendelijk om 

verslagen van uw regionale bijeenkomsten of 

‘stukjes’ van uw plaatselijke vereniging, indien 

mogelijk met een foto, te mailen. Misschien is 

het een idee om bijvoorbeeld een interview te 

sturen met een moeder en dochter die allebei 

op een vereniging zitten of een ouder lid dat 

nog steeds elke bijeenkomst bijwoont. Of een 

jonger lid dat net begonnen is en waarom. Wij 

zien uw bijdrage graag tegemoet!

We zijn een nieuw jaar ingegaan en we weten 

niet wat dit jaar ons zal brengen. Dat weten we 

zelfs niet voor de dag van morgen. Eén ding 

weten we wel: de Heere regeert. Dat we dan, in 

een onzekere wereld, in een wereld vol zorgen, 

bij Hem de toevlucht zouden mogen zoeken. 

Dat wensen we een ieder van u toe.

Het bestuur van de Hersteld Hervormde 

Vrouwenbond wenst u van harte Gods 

onmisbare zegen toe voor het jaar 2021!

Morgen – is voor ons verborgen.

Morgen dat weet God alleen.

En geen sterveling, geen één,

kan ook maar een dag of uur,

blikken in Gods raadsbestuur.

Morgen – is voor ons verborgen.

Is het vreugde of ongeval?

Ach, wij weten niet met al

wat de dag van morgen geven

of wat hij ons nemen zal.

Morgen – is voor ons verborgen.

Zal ons hart te bloeien staan

met Gods weelden overlaan?

Zullen we over Gods hoogten

of ook door Zijn diepten gaan?

Morgen – is voor ons verborgen.

U en ik, wij weten niet

wat de dag van morgen biedt.

Maar Hij, die ‘t heelal omspant

houdt ook ‘morgen’ in Zijn hand.

Berendien Meijer–Schuiling

mevrouw A. Rijken-Ubak
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UIT DE KERK EN DE GEMEENTEN

COLLECTE D.V. ZONDAG 17 

JANUARI A.S. – DIACONALE 

PROJECTEN MALAWI

Op D.V. zondag 17 januari 

2021 staat op het landelijke 

rooster een collecte voor 

diaconale projecten Malawi. 

Dit land werd de afgelopen 

jaren geteisterd door 

overstromingen en honger. 

Al lange tijd ondersteunt 

de generale diaconale 

commissie projecten van 

de Reformed Presbyterian 

Church (RPC) in Malawi. 

De opbrengst van deze 

collecte is bestemd voor 

het jaarlijks uitdelen van 

voedsel aan gemeenteleden 

en voor landbouwprojecten. 

Een korte toelichting 

op de laatstgenoemde 

projecten: met het oog op 

de lange termijn probeert 

de generale diaconale 

commissie sinds 2018/2019 

in samenwerking met de 

RPC de landbouwmethoden 

structureel te verbeteren. 

Daartoe ondersteunt zij 

projecten voor de verbouw 

van zoete aardappelen  

en maïs.

 

COV 

De commissie opleiding 

en vorming (COV) is 

verantwoordelijk voor de 

opleiding tot predikant aan 

het seminarie aangesloten 

bij de VU in Amsterdam. 

Daarnaast wil de commissie 

(beginnende) predikanten 

toerusten voor het werk 

binnen onze gemeenten.  

Een van de activiteiten die 

COV jaarlijks organiseert is  

de Winterconferentie.  

Vorig jaar was dat op 2 en 

3 januari in Mennorode te 

Elspeet. Ruim 70 studenten, 

kandidaten en beginnende

predikanten kwamen bijeen 

voor toerusting en onderlinge 

ontmoeting. Het thema van 

de conferentie was ‘New 

Calvinism’.

In verband met de 

beperkte mogelijkheden 

tot samenkomen zal de 

conferentie dit jaar geen 

doorgang vinden.

zal eindigen in de overwinning door de Heere Jezus 

Christus. Het is een moeilijk boek om te verstaan, 

daarom doen we er goed aan om het biddend te 

bestuderen. In de eerste drie hoofdstukken lezen 

we de brieven die Johannes moest schrijven aan 

de zeven gemeenten in Klein-Azië. Maar niet alleen 

aan de zeven gemeenten toen, maar zeker nu ook 

aan ons. We doen er goed aan om dit persoonlijk 

en als kerk en gemeente ter harte te nemen. ‘Zalig 

is hij, die leest en zijn zij die horen de woorden 

dezer profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve 

geschreven is; want de tijd is nabij’ (1:3).

MEDEDELINGEN 

Het Bijbelstudieboekje van dit seizoen over het 

leven van David is nog steeds te koop. De prijs is 

€ 4,- voor leden en voor niet-leden € 5,-. Bovendien 

is er nog een aantal exemplaren van het boekje 

over het leven van Mozes en Esther verkrijgbaar. 

De prijs van beide boekjes is € 4,- per stuk. U kunt 

ze via ondergenoemd e-mailadres bestellen. Alle 

bedragen is inclusief verzendkosten. 

Kopij voor dit blad en bestellingen voor Bijbelstudieboekjes 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 Hersteld Hervormde Vrouwenbond: cbhovestadstoffer@solcon.nl

AGENDA
20 april 2021, Lunteren

Huishoudelijke Vergadering

7 oktober 2021, Lunteren

13e Bondsdag

11 november 2021, Elspeet

Toerustingsdag voor alle leden

18 november 2021, Ridderkerk

Toerustingsdag voor alle leden

Op alle  

bijeenkomsten  

zijn onze bekende

fotokaarten  

te koop!
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ADVERTENTIES

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Voor uw 

ambtskleding,
twee- of driedelig kostuum.

Bel voor een afspraak, wij komen 
graag naar u toe!

06 - 28686876  |  06 - 22782685
vandooijeweertkleding.nl 

De veelzijdigste specialist 
voor uw rieten dak

www.hartogriet.nl

Den Hartog Riet BV
Leerbroekseweg 27
4245 KR Leerbroek
T  0345 54 94 33
E  info@hartogriet.nl

Neem voor deskundig advies en een vrijblijvende off erte 
contact op met Willem den Hartog

•  Schoorsteenvegen en 
schoorsteenonderhoud

•  Leveren en plaatsen van
dakramen en dakkapellen

• Complete levering rietgedekte 
   tuinkamers, carports, etc.

• Nieuwe rieten daken 
• Renovatie rieten daken 
• Onderhoud rieten daken 
• Algen- en mosbestrijding 
•  Isoleren van bestaande 

en nieuwe daken 

Vertrouwd verzorgd

BBeeggrraaffeenniissvveerrzzoorrggiinngg  VVooss  BB..VV..

Wij verzorgen begrafenissen (geen crematies)
in alle plaatsen op de Veluwe en omliggende gebieden.
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ADVERTENTIES

WONEN EN ZORG

WONEN EN ZORG

Voor meer informatie: 06-44003188
www.desamaritaanputten.nl

WONEN EN ZORG

WONEN EN ZORG

WONEN EN ZORG

WONEN EN ZORG

WONEN EN ZORG

WONEN EN ZORG

Huurappartementen en penthouses 
voor 55+ van 73 m² tot 95 m²

vergaande zorgmogelijkheden als het nodig is

onder en boven huurtoeslaggrens

Jan Nijenhuisstraat - Putten

wonen in eigen sfeer

  www.vanlodenstein.nl

Op zoek naar een school met Bijbelgetrouw onderwijs? 

Welkom op het Welkom op het Welkom op het 

VAN LODENSTEINVAN LODENSTEIN
college

Een breed onderwijsaanbod op 5 locati es: Prakti jkonderwijs, vmbo
gt/tl, basis- en kader beroepsgerichte leerweg, havo, vwo en gymnasium

Variaties in Variaties in 
vuur en vlam.vuur en vlam.

Zie voor alle aanbiedingen
www.kachelhuus.nl

Galvanistraat 20 • Ede • Industrieterrein Frankeneng 
Telefoon (0318) 69 00 89

Malawi kampt met 
enorme voedseltekor
ten. Onze stichting 
introdu ceerde in 2012 
een nieuwe landbouw
methode: Food For 
LiFe. De opbrengst is 

nu gegroeid naar 5.000 
ton mais en daardoor 
hebben elke dag 100.000 
mensen te eten!

Steun ons door uw 
gift of aankoop van 
meubels. Met de op
brengst willen we nog 
meer boeren helpen in 
Malawi. 

4.389  
boeren die meedoen 

en succesvol hun eigen 

management voeren

Grote collectie nieuwe meubels
t.b.v. Food For LiFe 

Lees meer op helpmalawi.nu

helpMalawi.nu
Charity
The Art of

100.000 mensen 
hebben nu elke dag te eten!

Wij streven naar 2 miljoen! 

Steun boeren 
in Malawi

Showroom Rondweg 90, Wezep   Bank NL29 RABO 0118 3557 32 t.n.v. Stichting Charity.
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VACATURES

 Wat wij vragen

• Je bent een teamspeler die graag in de buitenlucht werkt
•  Een groene achtergrond of je bent bereid te worden opgeleid
• Je hebt commutatieve vaardigheden richting opdrachtgever
• Je kunt werkzaamheden zelfstandig uitvoeren
• Je bent in het bezit van rijbewijs B

 Wat wij bieden

• Hecht team van medewerkers
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Vrijdagmiddagborrel!

www.buitenhuisboskoop.nl
contact@buitenhuisboskoop.nl

0172 - 217 598

ZIT BUITEN BIJ JOU 
VAN BINNEN? 

DAN ZOEKT 
BUITENHUIS JOU! 

WIJ ZOEKEN ERVAREN HOVENIERS 

VOOR HET GROENONDERHOUD.

Stagiaires en degene 

die een bijbaan zoeken 

zijn ook welkom!

• Huishoudelijk medewerkers
• Leerlingen/stagiair(e)s
• 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. 

 

 

 
 

 
 

MEEDENKEN is onze Passie

WWW.ASAV.NL

Servicemonteur 
halkranen

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V. te Ede is de regionale totaalleverancier van alle
voorkomende hijsmiddelen van halkranen tot en met rondstroppen. Ook als u met een 
hef- of hijsprobleem zit, wij bedenken de juiste oplossing volgens de geldende normen. 

VACATURE
Wij zijn op zoek naar een:

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van periodieke inspecties, onderhoud, re-
paraties en moderniseringen van bovenloopkranen.

Wat bieden wij?
Een afwisselende en verantwoordelijke baan binnen een gezellig team.

Uitstekende arbeidsvoorwaarden en een eigen servicebus!

Wat vragen wij?
Enthousiasme, fl exibiliteit en collegialiteit. Minimaal MBO werk- en denkniveau. 
Ervaring in een soortgelijke functie.

Interesse? Stuur dan je C.V. naar: dirk@asav.nl of per post. 

Asav hef- en hijstechniek B.V. | Hertzstraat 13a | 6716 BS  Ede | Tel. 0318 655 675 | info@asav.nl

 

 

 
 

 
 

MEEDENKEN is onze Passie

WWW.ASAV.NL

Servicemonteur 
halkranen

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V. te Ede is de regionale totaalleverancier van alle
voorkomende hijsmiddelen van halkranen tot en met rondstroppen. Ook als u met een 
hef- of hijsprobleem zit, wij bedenken de juiste oplossing volgens de geldende normen. 

VACATURE
Wij zijn op zoek naar een:

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van periodieke inspecties, onderhoud, re-
paraties en moderniseringen van bovenloopkranen.

Wat bieden wij?
Een afwisselende en verantwoordelijke baan binnen een gezellig team.

Uitstekende arbeidsvoorwaarden en een eigen servicebus!

Wat vragen wij?
Enthousiasme, fl exibiliteit en collegialiteit. Minimaal MBO werk- en denkniveau. 
Ervaring in een soortgelijke functie.

Interesse? Stuur dan je C.V. naar: dirk@asav.nl of per post. 

Asav hef- en hijstechniek B.V. | Hertzstraat 13a | 6716 BS  Ede | Tel. 0318 655 675 | info@asav.nl

 

 

 
 

 
 

MEEDENKEN is onze Passie

WWW.ASAV.NL

Servicemonteur 
halkranen

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V. te Ede is de regionale totaalleverancier van alle
voorkomende hijsmiddelen van halkranen tot en met rondstroppen. Ook als u met een 
hef- of hijsprobleem zit, wij bedenken de juiste oplossing volgens de geldende normen. 

VACATURE
Wij zijn op zoek naar een:

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van periodieke inspecties, onderhoud, re-
paraties en moderniseringen van bovenloopkranen.

Wat bieden wij?
Een afwisselende en verantwoordelijke baan binnen een gezellig team.

Uitstekende arbeidsvoorwaarden en een eigen servicebus!

Wat vragen wij?
Enthousiasme, fl exibiliteit en collegialiteit. Minimaal MBO werk- en denkniveau. 
Ervaring in een soortgelijke functie.

Interesse? Stuur dan je C.V. naar: dirk@asav.nl of per post. 

Asav hef- en hijstechniek B.V. | Hertzstraat 13a | 6716 BS  Ede | Tel. 0318 655 675 | info@asav.nl

zicht op de kerk32


