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CHRISTUS ALS HET  
STERVENDE TARWEGRAAN
 

Met dit voorbeeld uit de natuur wijst de grote Zaaier op de 

noodzakelijkheid van Zijn sterven. Hij gebruikt een dubbele bevestiging 

om deze woorden in te leiden: ‘Voorwaar, voorwaar, zeg ik u’. Letterlijk 

staat er: Amen, amen. Het zal waar en zeker zijn wat er nu volgt. De 

Heere Jezus vergelijkt Zichzelf met het tarwegraan. We kennen de 

gele, harde tarwekorrel wel. Je kunt die tot meel malen om er brood 

van te bakken, maar je kunt die ook tot zaaizaad bestemmen. Als zo’n 

korrel in een graanschuur blijft liggen en niet in de aarde valt en sterft, 

zal er dan ooit koren uit groeien? Nee, dan blijft die korrel alleen. Maar 

als die tarwekorrel in de aarde wordt gezaaid, dan vergaat de korrel. 

Hij sterft in de donkere aarde. Alleen dan volgt er ontkieming. Alleen 

dan schiet er een halm op. Alleen dan volgt er straks de oogst. Wat 

een wonder! Uit zo’n tarwekorrel, die gestorven is, zoveel vrucht. Dat is 

de heerlijkheid van het tarwegraan. De heerlijkheid van Christus is de 

heerlijkheid van een tarwekorrel, die wordt gezaaid en sterft om vrucht 

te dragen.

Verstaan we waarom Christus moest komen? Als Hij niet was afge-

daald naar deze wereld verloren in zonde en schuld, maar in de hemel 

gebleven, was de oogst uitgebleven en had er niemand zalig kunnen 

worden. Dan was de hemelse schuur leeg gebleven. Maar in de volheid 

des tijds is Hij gekomen op deze aarde. En Hij is niet op de aarde ge-

bleven, maar in de aarde gevallen. Christus is de dood ingegaan. Hij is 

gestorven en begraven. Omdat God de zonde niet ongestraft kan laten, 

heeft Hij die gestraft aan Zijn lieve Zoon Jezus Christus. 

Dit moet ons op de knieën brengen voor het eerst of opnieuw: ‘Heere 

Jezus, ik heb U dit aangedaan. Om mijn zonden moest en wilde U de 

weg gaan van het tarwegraan’. Echte verootmoediging leren we aan de 

voet van het kruis. De Heere Jezus spreekt over veel vrucht. Al het ech-

te geestelijk leven dat in deze wereld wordt gevonden, is het gevolg 

van Zijn verzoenend lijden en sterven. Er is geen weg waardoor wij met 

God verzoend worden, dan door de verlossing in het bloed van Chris-

tus. Mogen we door genade al delen in de vrucht van Zijn offer? Mag u 

geloven dat Christus de weg van het stervende tarwegraan ook voor 

u en jou moest gaan? Dan weten we ook persoonlijk wat sterven is, 

sterven aan onszelf. Het beeld dat de Heere Jezus gebruikt, bevat ook 

onderwijs voor het geestelijke leven. Leven met Christus betekent ook 

gemeenschap hebben aan Zijn sterven. Zonder sterven geen vrucht. 

Het geloofsleven betekent een stervend leven. Sterven aan onszelf, 

aan de zonde, aan de wereld. Dat is de dagelijkse doodssteek voor mijn 

trots, mijn ongeloof, mijn ontrouw, mijn zondige begeerten. Sterven aan 

onszelf en leven uit Hem. Zo zal ons leven vruchtdragend zijn. Uit enkel 

genade. Tot eer van God en tot heil van onze naaste.

MEDITATIE

Ds. J. Joppe, Barneveld

 ‘Voorwaar, 
voorwaar zeg 

Ik u: Indien het 
tarwegraan in 

de aarde niet 
valt, en sterft, 

zo blijft hetzelve 
alleen; maar 

indien het sterft, 
zo brengt het 

veel vrucht 
voort.’

Johannes 12:24
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HOOFDARTIKEL

H. Vos, Gameren

KRIMP of GROEI?
Bij krimp denken we zelden aan iets dat positief is. In de economie bijvoorbeeld leidt  

het gauw tot grote zorg en overheidsingrijpen. Twee kwartalen op rij krimp van de economie  

noemen we een recessie, duurt die wat langer dan spreekt men al snel van een crisis. We denken 

daarbij aan ontslagen, werkloosheid en faillissementen. Bij de kerken zien we al jaren een teruggang 

in bezoekers. Kerksluitingen en sloop van kerkgebouwen zijn helaas geen uitzondering.  

Vanaf maart vorig jaar komen daar de gevolgen van de pandemie nog bij. Het aantal kerkbezoekers 

is drastisch verminderd door de getroffen maatregelen. De diensten zijn ‘afgeschaald’.  

Wat doet dit alles met ons? Blijven we er onverschillig onder, of werkt het wat uit?  

Is er ook sprake van geestelijke krimp, of brengt de nood van de tijd geestelijke groei?  

Spreuken 30:33 noemt dat ‘de drukking der melk brengt boter voort’. 
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DE KERKEN

Nederland, het Israël van het 

Westen is een uitdrukking die 

we nog wel eens horen. De 

oorsprong van deze uitdrukking 

heeft er waarschijnlijk mee te 

maken dat Nederland in zijn 

ontstaan als staat een nauwe 

relatie had met de kerk. We 

denken dan ook aan de vele 

kinderen van God in ons land, 

die inmiddels juichen voor 

Gods troon. Israël vindt zijn 

oorsprong in het handelen van 

God. De belofte aan Abraham 

is werkelijkheid geworden. Niet 

voor niets wordt er gesproken 

over ‘het beloofde land’. In 

onze dagen vinden we in ons 

land hiervan niet veel meer 

terug. Het percentage mensen 

dat ‘regelmatig een religieuze 

dienst bijwoont’ is geslonken 

tot 14% in 2019. Daarbij moeten 

we bedenken dat dit alle 

kerkelijke groeperingen omvat. 

Tegelijkertijd zegt dit cijfer 

dat 86% van de Nederlanders 

(vrijwel) nooit een kerkdienst 

bezoekt. Dat verklaart waarom 

kerken worden gesloten en 

kerkelijke gemeenten worden 

samengevoegd. Een verdrietige 

ontwikkeling. 

Wat daar vorig jaar nog bijge-

komen is, is de ‘afschaling’ van 

de diensten naar een minimaal 

aantal kerkgangers. Het bijwo-

nen van de fysieke dienst is voor 

velen lang niet elke zondag 

mogelijk, en is veranderd in het 

thuis luisteren naar de uitgezon-

den dienst. Te vrezen valt dat dit 

gemakkelijk tot gewenning leidt. 

Ook als de situatie weer mag 

worden zoals voor de pandemie, 

kan dit er gemakkelijk toe 

leiden dat de afkalving van 

DE ECONOMIE

Economen hebben wel eens 

gedacht dat er een stabiel 

economisch systeem te maken 

was. De rente als stuurmiddel en 

stimuleren of juist beperken van 

overheidsuitgaven zijn daartoe 

belangrijke middelen. De afgelo-

pen decennia hebben laten zien 

dat dit maar zeer beperkt opgaat. 

De kredietcrisis van een aantal 

jaren geleden, maar vooral het 

gebeuren waar we nu mee te 

maken hebben toont ons dat de 

mens wikt, maar God beschikt. 

Het ondenkbare is gebeurd. Het 

hele wereldgebeuren is nage-

noeg tot stilstand gekomen. Wat 

maakbaar leek blijkt niet meer 

dan zandgrond te zijn. Bij dit alles 

praten we elkaar nog wat moed 

in. De overheidsfinanciën staan er 

goed voor, daarom kan een vele 

miljarden kostende steunoperatie 

bekostigd worden. Gemakshalve 

wordt vergeten dat ‘goed’ een re-

latief begrip is, eigenlijk zegt men 

dat we als Nederland minder 

staatsschuld hebben dan veel 

andere landen. De werkelijkheid 

is dat elke euro voor deze steun-

pakketten moet worden geleend 

en weer een keer terugbetaald. 

Dat neemt niet weg dat het goed 

is dat ondernemers worden 

geholpen, waarbij onze gedach-

ten dan vooral uitgaan naar de 

kleinere ondernemingen en de 

plaatselijke middenstand. Een 

ieder kan daaraan zijn steentje 

bijdragen door ook aan de plaat-

selijke ondernemer te denken in 

plaats van alleen het gemak van 

het online bestellen bij de inter-

net giganten. Ik wil daarbij ook 

nog wijzen op wat Paulus schrijft 

in Galaten 6: ‘laat ons goed doen 

aan allen, maar meest aan de 

huisgenoten des geloofs’.

het kerkbezoek versneld door 

zal gaan. We zullen onszelf en 

anderen ertoe moeten oproepen 

de onderlinge bijeenkomst niet 

na te laten, zodra het weer kan. 

Niet voor niets wordt de kerk wel 

de werkplaats van de Heilige 

Geest genoemd.

We zullen onszelf  
en anderen ertoe 
moeten oproepen de 
onderlinge bijeenkomst 
niet na te laten, zodra 
het weer kan. Niet voor 
niets wordt de kerk wel 
de werkplaats van  
de Heilige Geest 
genoemd. 
 

PERSOONLIJK

We ervaren allen de gevolgen 

van de pandemie in de maat-

regelen die getroffen worden. 

Velen ook persoonlijk of in 

de naaste familie door ziekte 

als gevolg van Covid-19 of 

overlijden. Dat is heel ingrijpend 

en er zullen indrukken zijn die 

het verdere leven niet meer 

uitgewist worden. In gesprekken, 

ook met niet-kerkelijke mensen, 

merk je dat men het ervaart 

als iets dat bijzonder is, dat 

niet eerder is voorgekomen. Er 

wordt dan ook hard aan gewerkt 

om de gevolgen te keren. 

Lockdown, bezoekbeperking, 

avondklok, thuiswerken en 

noem maar op. Daarnaast de 

ontwikkeling van vaccins en de 

inentingscampagne. De mens 

doet vreselijk zijn best om zich 

onder de situatie uit te worstelen. 
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Geld noch tijd noch moeite 

worden gespaard. Als land en 

volk moeten we het immers 

samen doen.

Gods Vaderlijke  
hand kan een slaande 
hand zijn, niet uit lust 
tot plagen, maar juist 
om terug te brengen  
bij Hem. 
 

Als christenen weten we 

beter, of zouden we beter 

kunnen weten. Gezondheid 

en ziekte overkomen ons niet 

bij geval, maar komen vanuit 

Gods vaderlijke hand, zoals de 

Heidelberger dat in Zondag 10 zo 

mooi verwoordt. Gods vaderlijke 

hand kan een slaande hand zijn, 

niet uit lust tot plagen, maar juist 

om terug te brengen bij Hem. 

Dat wil niet zeggen dat we er 

niet alles aan moeten doen om 

genezing te zoeken of ziekte 

te voorkomen. Integendeel, 

we hebben daarin een grote 

verantwoordelijkheid. Waar het 

echter om gaat is waar we onze 

verwachting van hebben. Is dat 

van de middelen of van de Heere 

Die de middelen kan zegenen? 

Dat is een wezenlijke vraag. Het 

gebeuren rond Covid-19 heeft 

ons overduidelijk laten zien hoe 

afhankelijk we zijn, je voelt je 

machteloos. Hebben we deze 

afhankelijkheid leren belijden? Is 

er aanhankelijkheid gekomen? 

Heeft het ons dichter bij de 

Heere gebracht? Vragen om 

in alle eerlijkheid bij onszelf te 

onderzoeken. Dat brengt ook bij 

de vraag waar ik mee begon. Is 

er geestelijke groei geweest als 

gevolg van alles wat er om ons 

heen gebeurt? 

De jaren die achter ons liggen 

waren jaren van ongekende 

voorspoed. Nederland behoorde 

bij de meest welvarende 

landen ter wereld. Dat laat 

onverlet dat er ook in ons land 

mensen en gezinnen waren 

die daar geen deel aan hebben 

gehad en in (stille) armoede 

hun weg moesten gaan. Voor 

de meesten van ons was dit 

niet zo. Als we foto’s zagen 

van de zendingsgebieden en 

zogenoemde ontwikkelings-

landen dan waren dat letterlijk 

beelden uit een andere wereld. 

Waren wij voor onze welvaart 

oprecht dankbaar, hebben wij, 

ieder persoonlijk, de Gever van 

al dat goed ook als zodanig 

erkend? Heeft de Heere de 

eer gekregen? Of was het een 

vanzelfsprekendheid, we werken 

er immers hard voor? Maar nu, 

Covid-19, tegenspoed, misschien 

nog wel een lange tijd. En dan 

geduldig zijn? Het met God eens 

te zijn, ook nu het tegenzit? Laten 

we bidden om geestelijke groei, 

persoonlijk en in de gemeenten, 

uit genade geschonken, gewerkt 

door Gods Geest. Om dan met 

Paulus te kunnen belijden: ‘Want 

ik ben verzekerd dat noch dood 

noch leven, noch engelen noch 

machten, noch tegenwoordige 

noch toekomende dingen, noch 

hoogte noch diepte, noch enig 

ander schepsel ons zal kunnen 

scheiden van de liefde Gods, 

welke is in Christus Jezus, onze 

Heere (Rom. 8:38,39).
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COMMISSIE ZENDING 

VERLOF  
IN CORONATIJD

Ds. C.J.P. van der Bas

Een maand geleden werd ons dringend aangeraden om een periode van verlof  

op te nemen. Alle beperkingen rondom Covid-19 ten spijt. Ons gewone verlof zou hebben 

plaatsgevonden in augustus en september jongstleden. Nu zorgde de opleving van corona 

in Nederland in de achterliggende maanden voor het idee dat het verlof opnieuw zou 

moeten worden uitgesteld. Het advies van de commissie zending was toch een verlof  

in te lassen. Bezorgdheid was het motief achter hun aandrang. De achterliggende 

maanden hebben ook wel wat tol geëist van ons beiden. 

Allereerst zagen we Erik en Margriet Ju 

vertrekken uit Malawi. Dat was en is een hele 

aderlating voor het werk dat in Malawi gedaan 

mag worden ten dienste van de Reformed 

Presbyterian Church. Het is ook een groot ge-

mis voor ons samen als zendingsechtpaar. We 

kijken terug op de tijd van samen optrekken in 

geestelijke en praktische eenheid met diepe 

dankbaarheid jegens de HEERE. Een en ander 

houdt ons te meer bezig omdat opvolging nog 

op zich laat wachten. Naast andere factoren 

heeft de financiële situatie van de zending in 

de achterliggende maanden de snelheid van 

besluitvorming en uitvoering vertraagd. 

Dit tussentijds verlof staat in het teken van 

rust. Even op adem komen. Lichamelijk en 

geestelijk. Natuurlijk staat dit verlof ook in het 

teken van ontmoeting. We zien er naar uit om 

onze kinderen en kleinkinderen weer te zien. 
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En onze (schoon)vader, die ons nog gelaten is. En 

allerlei vrienden niet te vergeten. Maar de beper-

kingen met betrekking tot bezoeken afleggen lijken 

alleen nog maar te worden aangescherpt. De eerste 

twee weken worden bijvoorbeeld opgeslorpt door 

quarantaine. Nu bestaat bezoek dus uit raamont-

moetingen. Zwaaien en roepen door het raam. Dat is 

niet helemaal bevredigend, maar dat wordt hopelijk 

binnenkort anders. 

Dit verlof staat ook in het teken van tussentijdse 

evaluatie. Het is inmiddels bijna vijf jaar geleden dat 

het beroep tot zendingspredikant mocht worden 

aangenomen. Hoe is die achterliggende periode 

verlopen? Wat mocht door Gods goedheid worden 

gedaan? Bij alle lek en gebrek dat aan ons ambtelijk 

werk kleeft: Is er sprake van geestelijk ontwaken 

binnen de kerk in Malawi? En daarmee samenhan-

gend, is er sprake van getrouwheid aan het Woord 

van de levende God bij predikanten en ouderlingen 

in de kerk? In verkondiging en in levenspraktijk? 

Wordt de boodschap van eeuwig heil in Christus 

Jezus verkondigd aan arme zondaren? Blijkt de op-

rechte bewogenheid met ieders eeuwige toekomst 

uit ijver in de dienst van de HEERE? Is er een bede-

len aan de troon van de genade om de bedauwing 

en bediening door de Heilige Geest in de kerk?

Daarnaast zijn er vragen te stellen over de predi-

kantenopleiding. Is er sprake van voorbereiding op 

opvolging? Zal er straks een Malawiaan de taak 

kunnen overnemen die nu door ondergetekende 

wordt ingevuld? Hoe staat het met de houding van 

de studenten? Is er bij hen een geestelijk verlangen 

om de HEERE te dienen, het Woord recht te snijden, 

ongeacht de mening van mensen? Kennen ze de 

verborgen omgang met de HEERE? Blijkt die ver-

borgen omgang met God uit hun alledaagse leven? 

Als vanzelf wordt daaruit een vraag geboren: Is het 

uw en jullie aanhoudend gebed dat de in Nederland 

en in Malawi gestelde vragen bevestigend kunnen 

worden beantwoord? Nu en in de toekomst?

Natuurlijk is het ook de bedoeling om vooruit te 

kijken. Met de commissie zending zal worden 

gekeken naar de dingen die (meer) aandacht nodig 

hebben in de komende tijd. Biddend dat de HEERE 

er Zijn gunst aan wil verbinden. Alle facetten van de 

arbeid in Malawi worden onder de loep genomen. 

De samenwerking van commissie zending met de 

kerk in Malawi, de opleiding van predikanten en de 

toerusting van ouderlingen. De coördinatie van het 

werk van de commissie zending en de generale 

diaconale commissie. De verhouding van onze kerk 

en de beide stichtingen die in Malawi werkzaam zijn 

onder de meest kwetsbaren.

Dat laatste is deels ingegeven door wat de laatste 

maanden zich heeft afgespeeld. De achterliggende 

tijd was een moeilijke tijd. Voor iedereen in Malawi 

die betrokken is bij de kerk. Niet alleen omdat de 
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1.

2.

5.

predikantenopleiding verplicht zeven maanden ge-

sloten werd. Ze is overigens op het ogenblik dat dit 

geschreven wordt opnieuw gesloten door overheids-

maatregelen. Ook niet alleen omdat het bestuurlijk 

werk binnen de kerk daardoor belemmerd werd. 

Naast de zorgen als gevolg van de corona-epide-

mie waren het de zorgen bij de stichting Timotheos 

die de nodige schaduwen wierpen over de kerk in 

Malawi. Het is onze bede dat de genoemde stichting 

het vertrouwen herwinnen zal in Nederland en in 

Malawi. De kerk in Malawi en vooral haar kwetsbare 

leden zijn gebaat bij een open samenwerking met 

beide stichtingen die vanuit Nederland werkzaam 

zijn in Malawi, stichting Timotheos en stichting Step-

hanos, op basis van Schrift en belijdenis. Het zou 

een weldaad van Gods wege zijn en een verhoring 

van het gebed van velen wanneer alle onderlinge 

verhoudingen weer zouden worden hersteld.

Met de commissie zending zal 
worden gekeken naar de dingen die 
(meer) aandacht nodig hebben in de 
komende tijd. Biddend dat de HEERE 
er Zijn gunst aan wil verbinden.
 

In de laatste week van februari hopen mijn vrouw en 

ik de arbeid weer te hervatten in Malawi. Opnieuw 

schrijf ik uit dat het voornaamste element van 

zendingswerk door u en jou gebeurt: aanhoudend 

bidden. Alle inspanningen die ter hand worden 

genomen in eigen kracht zullen vruchteloos blijken 

te zijn. Valt de voorbede weg in de kerkdiensten 

en thuis in de persoonlijke gebeden, dan is alle 

werk in Gods Koninkrijk vergeefs. In Nederland, in 

Suriname, in Malawi. We zijn er vast van overtuigd 

dat zendingswerk haar oorsprong heeft in de drie-

enige God. Hij volvoert Zijn raad. We weten echter 

ook dat Hij gebeden wil zijn om Zijn zegen over 

Zijn werk. Daarom doen we opnieuw een dringend 

beroep op u en jullie allen: laat er een voortdurende 

bede opstijgen tot voor Gods troon. Opdat zondaren 

mogen worden toegedaan tot de gemeente 

die zalig wordt en die gemeente God drie-enig 

verheerlijken zal zonder eind!

1. Uitkijken naar onze kinderen en klein- 

kinderen die voor het raam ons komen groeten. 

2. De cadeaus worden aan de deur gehangen. 

3. Wat een verschil: een coronatestlocatie in Zomba 

en een coronatestlocatie in Amersfoort (4.). 

5. Wachttijd op het vliegveld in Addis Abeba, Ethiopië.

Zomba (3.)

Amersfoort (4.)

VERLOF 
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DE BELIJDENIS VAN WESTMINSTER

DE DOOP

Nadat de WCF in artikel 27 uitgebreid gespro-

ken heeft over de sacramenten, gaat ze in 

artikel 28 en 29 respectievelijk spreken over 

de doop en het avondmaal des Heeren. Als 

het gaat over het sacrament van de doop 

dan wordt er zowel gesproken over de meer 

formele kant alsmede de inhoudelijke kant van 

het sacrament. Beiden zijn uiteraard onlosma-

kelijk van elkaar.

DE FORMELE KANT

De doop is niet een instelling van de kerk, maar 

is onder het Nieuwe Testament door Jezus 

Christus ingesteld. Dat maakt het ook tot een 

sacrament. En naar het voorschrift van Christus 

in Mattheus 28:19 en 20 moet dit sacrament 

in de Kerk gehandhaafd blijven tot aan het 

einde van de wereld. Het uiterlijke teken dat in 

het sacrament gebruikt wordt is water. Met dit 

water wordt de dopeling gedoopt in de Naam 

WESTMINSTER 
CONFESSIE

Ds. W.M. Mulder, Wijk en Aalburg
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van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze 

doop moet plaatsvinden door een wettig geroepen 

dienaar van het Evangelie. Het is niet noodzakelijk 

degene die gedoopt wordt onder te dompelen in 

het water. De doop wordt op de juiste wijze bediend 

door water op die persoon te gieten of te sprenke-

len. Archibald Alexander Hodge (1823-1886) geeft 

hier een uitgebreide toelichting op in zijn A Com-

mentary on the Confession of Faith. 

De wijze van dopen maakt duidelijk welke visie 

erachter schuil gaat. De noodzaak van onderdom-

peling bij het sacrament is een baptistische opvat-

ting. Zij vatten de doopopdracht op als een bevel tot 

onderdompeling waarmee gesymboliseerd wordt 

dat de gedoopte gelovige met Christus is gestor-

ven, begraven en is opgestaan. Hodge is het hier 

niet mee eens. In het Nieuwe Testament, zo stelt hij, 

bestaat het essentiële van de doop in het water en 

het aanbrengen van het water in de Naam van de 

drie-enige God. In het Nieuwe Testament heeft het 

Griekse grondwoord voor dopen alleen de bete-

kenis van wassen. Wassen om te reinigen. Het ziet 

niet op begraven. Daarom is onderdompeling geen 

noodzaak, maar is het aanbrengen door middel van 

besprenkeling voldoende. Hodge verwijst hierbij 

naar de reiniging van het volk van Israël door Mozes, 

door middel van besprenging, zoals verwoordt in 

Hebreeën 9:19-22: Zoals het water reinigt van de 

vuilheid van het lichaam, zo reinigt het bloed van 

Jezus Christus van de zonde. 

En hiermee zijn we eigenlijk ook al bij de inhoude-

lijke behandeling van het sacrament aangekomen. 

Waartoe is dit sacrament ingesteld? De eerste re-

den die de WCF noemt is ‘de plechtige opname van 

de dopeling in de zichtbare kerk’. Het sacrament 

van de doop is dus een sacrament van inlijving 

en niet allereerst een teken van bezit van genade, 

zoals dat wel het geval is in een baptistische visie 

op de doop. De tweede reden voor de instelling 

van het sacrament is dat ze ook een teken en zegel 

van het genadeverbond is. Het accent ligt op de 

beloften van het Evangelie en het belijden van de 

kracht daarvan. Daarnaast is de doop ook een teken 

en zegel van de inlijving in Christus, van wederge-

boorte, van vergeving van zonden en van het zich 

overgeven aan God om, door Jezus Christus, in een 

nieuw leven te wandelen. Wat ontvangen we in de 

Heilige Doop toch veel. Ze onderstreept de belofte 

van het Evangelie. Juist in het aangevochten gees-

telijk leven van een oprecht christen, wil de doop 

ons verzekeren van onze inlijving in Christus. Voor 

al Gods kinderen die soms kunnen worstelen met 

de vraag naar het moment van hun wedergeboorte 

en of deze wel heeft plaatsgevonden, wil de doop 

een teken en zegel zijn van hun wedergeboorte. 

En als in de weg van ontdekking het zondaarshart 

meer en meer wordt blootgelegd, en Gods wet, 

mijn geweten en de duivel me ermee aanklaagt, wil 

juist de doop een zegel zijn van de waarheid van 

Gods belofte dat het geloof verenigt met Christus 

en wij in Christus vergeving ontvangen van al onze 

zonden. Ook is de doop een teken en zegel van 

overgave aan God. Op alle gedoopten rust dus ook 

de verplichting hun leven aan God te wijden; om 

in een godzalig leven te wandelen. Strijdende kerk 

van Christus, denk veel aan uw doop. U draagt het 

veld- en merkteken van Christus. Laat het dan ook 

zichtbaar zijn in uw toewijding aan Hem in de dage-

lijkse praktijk van ons leven. 

...de doop is een teken en zegel van 
overgave aan God. Op alle gedoopten 
rust dus ook de verplichting hun leven 
aan God te wijden; om in een godzalig 
leven te wandelen. Strijdende kerk van 
Christus, denk veel aan uw doop.

Laat dit voor alle ongelovige gedoopten een 

spiegel van ontdekking zijn. De doop verplicht ons 

tot volmaakte gehoorzaamheid. Niet tot wettische 

ijver, om daarmee de zaligheid te verdienen, zelfs 

niet een klein beetje, maar tot ontdekking van onze 

totale verlorenheid en geestelijke doodstaat. Opdat 

juist die ontdekking ons mag brengen bij onze doop, 

waarin God Zijn genade beloftegewijs betekend en 

verzegeld heeft. Nee, dat betekent niet dat de WCF 

leert dat iedereen die gedoopt is, zonder twijfel 

wedergeboren is of wordt. Heel duidelijk maakt ze 

dat in paragraaf 5 als geleerd wordt dat ‘de genade 

en de zaligheid niet zo onafscheidelijk’ verbonden 

zijn aan de Doop ‘dat niemand wedergeboren of 
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zalig kan worden zonder te zijn gedoopt’. Tegelijk 

noemt ze het ook een zware zonde om deze 

instelling te verachten en te verwaarlozen. Hoe 

aangrijpend is toch de verwaarlozing van dit 

sacrament. Dit is een spiegel voor allen die ge-

doopt zijn en/of die een kind ten doop hebben 

gehouden. Vergis ik mij dat velen van Gods kin-

deren zoveel troost missen, omdat ze hun doop 

niet verstaan? Want wat gebeurt er in de doop? 

Heel helder verwoordt de WCF dat het sacra-

ment van de doop kracht heeft, een uitwerking 

heeft. De beloofde genade wordt niet alleen 

aangeboden, maar ook door de Heilige Geest 

toegeëigend, toegepast en geschonken aan 

zowel volwassenen als kinderen. Nee, die kracht 

is niet gebonden aan het tijdstip waarop ze 

bediend wordt, maar zal op de tijd door God 

bestemd zijn kracht doen. Dat kan dus ook 

zeker later zijn. Die kracht is daar, waar de Hei-

lige Geest het geloof werkt in het hart van een 

zondaar, voor het eerst, maar ook telkens weer 

opnieuw. Wat een troost voor Gods kinderen. 

De krachtige werking van de Heilige Geest in de 

doop, die vaak al zo lang geleden plaatsvond, is 

niet afhankelijk van het moment van bediening, 

maar is er voor de Zijnen ook nu. Hierin handelt 

God soeverein en naar de raad van Zijn wil. God 

werkt Zijn verkiezing uit in de bedding van Zijn 

verbond.

Waardevol is wat Hodge opmerkt over de 

werking van de doop. Hij vergelijkt dit met de 

uitwerking van Gods Woord. ‘Er wordt niets over 

de effectiviteit van de Doop gezegd, wat niet 

evenzo gezegd is van de effectiviteit van de 

Waarheid. Het louter horen van de waarheid, 

zal niemand redden.’ Hij maakt duidelijk dat in 

beide gevallen het geloof onmisbaar is. 

Wie behoren er gedoopt te worden? Als eerste 

is deze voor degene die metterdaad hun geloof 

in en hun gehoorzaamheid aan Christus belij-

den. Maar de kinderen van één of beide gelovi-

ge ouders moeten ook gedoopt worden. Gods 

verbondsbeloften gelden overeenkomstig 

Gods Woord ook hen. Het laatste wat de WCF 

nog opmerkt is dat de doop maar één keer aan 

iemand bediend mag worden. 

WESTMINSTER CONFESSIE - ARTIKEL 28 

DE DOOP 

1. De doop is een sacrament onder het Nieuwe 

Testament, dat door Jezus Christus is ingesteld, niet 

alleen voor de plechtige opname van de dopeling in 

de zichtbare kerk, maar ook om hem een teken en 

zegel van het genadeverbond te zijn, van zijn inlijving 

in Christus, wedergeboorte, vergeving van zonden, 

en van zich aan God wijden door Jezus Christus om in 

nieuwheid des levens te wandelen. En dit sacrament 

moet, naar Christus’ eigen voorschrift, in zijn kerk ge-

handhaafd worden tot aan het einde van de wereld.

2. Het uiterlijke element dat in dit sacrament gebruikt 

moet worden is water. Daarmee moet de dopeling 

gedoopt worden in de naam van de Vader, en van de 

Zoon, en van de Heilige Geest, door een evangelie-

dienaar die daartoe wettig geroepen is.

3. Onderdompeling van de dopeling in het water is 

niet noodzakelijk, maar de doop wordt op de juiste 

wijze bediend door het uitgieten of sprenkelen van 

water op de dopeling.

4. Niet alleen dienen te worden gedoopt wie met-

terdaad hun geloof in en hun gehoorzaamheid aan 

Christus belijden, maar ook de kinderen van één of 

beide gelovige ouders.

5. Hoewel het een zware zonde is om deze instelling 

te verachten en te verwaarlozen, toch zijn de genade 

en de zaligheid niet zo onafscheidelijk eraan verbon-

den dat niemand wedergeboren of zalig kan wor-

den zonder te zijn gedoopt, of dat allen die 

gedoopt zijn zonder twijfel wederge-

boren worden.

6. De kracht van de doop is 

niet gebonden aan het tijdstip 

waarop hij wordt bediend. Maar 

bij een recht gebruik van de in-

stelling, wordt de beloofde genade 

niet alleen aangeboden maar echt 

toegeëigend en geschonken door de 

Heilige Geest aan diegenen – hetzij vol-

wassen of kinderen – voor wie naar de raad 

van Gods wil die genade geldt, en dat op de 

door Hem bestemde tijd.

7. Het sacrament van de doop moet maar 

één keer aan iemand bediend worden. Fo
to

: D
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DIACONAAT

Vorig jaar heeft u in Zicht op de kerk 

verschillende artikelen kunnen lezen over 

verslaving. Dit naar aanleiding van het in 

2019 binnen de reformatorische kerken 

uitgevoerde onderzoek naar verslaving 

‘Ook onder ons’. De heren Van de Kamp 

en Van Leeuwen schreven dat verslaving 

vanuit Bijbels oogpunt te maken heeft 

met begeerte: we willen als God zijn en 

kennen daarin geen grenzen. We ervaren 

leegte: we zijn van nature zonder God 

in de wereld en proberen deze leegte te 

vullen door te genieten van de wereld. 

Schaamte: een negatief zelfbeeld door de 

prestatiemaatschappij waar we in leven. 

Eenzaamheid. In enkele pennenstreken 

de artikelen van vorig jaar. In dit artikel 

opnieuw aandacht voor verslaving.

DE WAARHEID  
ZAL U vrij MAKEN
   verslavingsarts KNMG, De Hoop ggz

WAT IS VERSLAVING?

Verslaving is een psychische of psychiatrische 

stoornis. Het wordt gekenmerkt door hersen-

veranderingen die enerzijds al bestaan als 

iemand geboren wordt (vandaar dat verslaving 

regelmatig in families voorkomt) en anderzijds 

door middelengebruik nog versterkt worden. 

In onze hersenen zit een beloningssysteem. 

Dit gebied in de hersenen wordt actief als we 

genieten. Verslavende stoffen, maar ook her-

haaldelijke gedragingen die een sterk belo-

nend effect hebben (gamen, gokken, porno-

grafie kijken), stimuleren dit beloningssysteem 

overmatig. Hierdoor komt het stofje dopamine 

vrij, wat er op zijn beurt weer voor zorgt dat 

we dit gedrag vaker gaan doen. Bij langdurige 

verslaving ontstaan verdere veranderingen in 

de hersenen waardoor we steeds meer gericht 

   Sjacco van Iwaarden,
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DE WAARHEID  
ZAL U vrij MAKEN

VOORBEELD
Nora is 17. Ze groeit op in een gezin met 7 kinderen. 

Het gezin is lid van een Hersteld Hervormde 

Gemeente. Nora voelt zich thuis niet fijn. Er zijn 

veel ruzies thuis. Ze voelt zich vaak niet begrepen 

en ze voelt zich alleen in het gezin. Nora vertelt 

dat ze zich eigenlijk altijd anders heeft gevoeld. 

Al vanaf jonge leeftijd heeft ze last van onrust, 

vertoont ze impulsief gedrag en heeft ze moeite 

met concentreren. Tijdens de basisschoolperiode 

werd ADHD vastgesteld. Nora heeft het nodig om 

door haar omgeving gestructureerd te worden. 

Thuis mist ze deze structuur. Haar oudere broer 

gebruikt vaak alcohol en blowt regelmatig. Vanuit 

nieuwsgierigheid heeft ze, toen ze 12 was, met 

een vriendin een keer geblowd. Het was eigenlijk 

best fijn. Ze voelde zich een stuk rustiger en sliep 

heerlijk die nacht. Nora is daarna vaker gaan 

blowen om hetzelfde effect te ervaren. Het blowen 

begint ook negatieve kanten te hebben. Ze merkt 

dat ze steeds somberder wordt, eigenlijk blowt ze 

alleen nog om niet zo somber te zijn. Ze gaat vrijwel 

niet meer naar school. Er zijn steeds meer ruzies 

thuis tussen haar en haar ouders. Haar ouders 

willen dat ze stopt met blowen: het gedrag van hun 

dochter is niet te verenigen met Gods geboden. 

Haar ouders geven strakke kaders: stoppen met 

blowen, anders kun je niet meer bij ons in huis 

wonen. Het versterkt de eenzaamheid bij Nora. Om 

aan geld te komen voor het blowen (en inmiddels 

ook XTC), gaat ze dealen en heeft ze seksuele 

contacten voor geld. Het is een neerwaartse 

spiraal en het wordt steeds donkerder voor Nora. 

Uiteindelijk leeft ze dagelijks met de gedachte 

om een eind aan haar leven te maken. Omdat ze 

door een overdosering van drugs in het ziekenhuis 

kwam, verwijst de huisarts haar naar De Hoop ggz. 

DE HOOP GGZ

Bij De Hoop ontvangt Nora behandeling. Ze 

leert dat verslaving een psychiatrische stoornis 

is (zoals ook de ADHD en de depressie). Door de 

behandeling leert ze wat voor haar de functie van 

het middelengebruik is. Ze kan situaties herkennen 

waarin de drang naar drugsgebruik ontstaat en ze 

leert helpende gedachten in te zetten en afleiding 

te zoeken. Daarnaast krijgt ze ook behandeling 

middels gesprekken en medicatie voor ADHD.  

Ook wordt gewerkt aan het herstel in vier relaties: 

met zichzelf, met anderen (haar ouders en familie), 

haar omgeving en God. Het is voor Nora belangrijk 

om te leren dat de leegte, die we ervaren zonder 

God, niet opgevuld kan worden met drugs. Ze gaat 

weer vaker naar de kerk en we bidden dat de Heere 

door Zijn Woord en Geest wil werken in haar hart.  

zijn op beloning en de remming op ons gedrag 

steeds verder afneemt. Deze veranderingen zijn op 

MRI-afbeeldingen goed zichtbaar. Onderzoek laat 

zien dat bij een deel van de mensen deze verande-

ringen van nature (genetisch) al aanwezig zijn.  
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Hoe moeten we dit nu bezien vanuit Bijbels oog-

punt? Verslaving is daarin niet anders dan andere 

psychische stoornissen. Het is een gevolg van de 

zonde. Iemand is niet verantwoordelijk voor de 

veranderingen in de hersenen die bij de geboorte 

aanwezig zijn. Wel is iemand verantwoordelijk voor 

de keuzes die hij of zij maakt (zij het dat de wilsbe-

kwaamheid door de verslaving daarin wel vermin-

derd is). Toch begint verslaving niet op het niveau 

van de hersenen. Kijk maar naar de casus van Nora. 

Het begon vanuit nieuwsgierigheid (begeerte) en 

eenzaamheid (leegte). 

 

HULPVERLENING

Het onderzoek Ook onder ons heeft inmiddels 

vervolg gekregen. Er is en wordt een samenwerking 

opgezet tussen De Hoop ggz, Deviaa en De Vlucht-

heuvel om mensen uit de gereformeerde gezindte 

met verslaving te helpen. Heeft u zelf een verslaving 

of iemand in uw omgeving? Aarzel niet om contact 

op te nemen met een van deze instellingen! Vanuit 

dit samenwerkingsverband ontvangt u professionele 

hulp door een hulpverlener die past bij uw achter-

grond. Het is ook belangrijk om contact op te nemen 

met iemand uit de kerkenraad voor de geestelijke 

ondersteuning, niet alleen voor de verslaafde, maar 

ook voor degenen die om hem of haar heen staan.

 

TENSLOTTE

De professionele middelen zoals die ingezet wor-

den voor verslavingsbehandeling moeten gezegend 

worden. Bidt u mee voor mensen met verslaving en 

voor de hulpverlening? De middelen helpen men-

sen in het omgaan met de verslavingsproblematiek, 

maar er is er Een Die ons kan genezen van versla-

ving, van ons slaaf zijn aan de zonde: 

‘Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk 

Mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan, en de 

waarheid zal u vrijmaken. (…) Een iegelijk die de zon-

de doet, is een dienstknecht der zonde. (…) Indien 

dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij 

waarlijk vrij zijn’ (Johannes 8).

‘en de waarheid  
zal u vrijmaken...

Indien dan de Zoon u  
zal vrijgemaakt hebben, 

zo zult gij waarlijk  
vrij zijn.’
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H
et Evangelie is een blijde 

boodschap voor verloren zondaren. 

In het Evangelie is de belovende 

God aan het woord Die zondaren 

toeroept: ‘Wendt u naar Mij toe, wordt 

behouden, alle gij einden der aarde; want Ik 

ben God en niemand meer’ (Jes. 45:22). De 

eerste belofte klonk al direct na de zondeval: 

‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en 

tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en 

tussen haar zaad; datzelve zal u de kop 

vermorzelen, en gij zult het de verzenen 

vermorzelen’ (Gen. 3:15). Het ware geloof richt 

zich op die beloften van God en heeft krediet 

voor dat wat God belooft in Zijn Woord. We 

zien dat heel duidelijk bij Abraham als hij 

geroepen wordt uit Ur der Chaldeeën om te 

gaan naar het land dat de HEERE hem wijzen 

zal. De HEERE belooft Abraham dat hij tot een 

groot volk zal worden en dat al de geslachten 

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 tweede stelling.

COMMISSIE ISRAËL

In Christus  ja en amen!
Ds. K.J. Kaptein, Ridderkerk

stelling 

2
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Aanvang: 19.30 uur

Live-event | D.V. 5 maart 2021

Messiasbelijdende Joden nu
Prof. Dr. P.A. Siebesma

Messiasbelijdende Joden in de toekomst
ds. P. den Butter

www.hhk.nl/israel/live-event

ISRAËLAVOND

D.V. vrijdagavond 5 maart 2021 organiseert de com-

missie Israël een zogenaamde Israëlavond. Vanwe-

ge de coronamaatregelen zal deze avond alleen 

online via een livestream vanuit de HHG Ridderkerk 

(www.hhk.nl/israel/live-event) te volgen zijn. Het 

belooft een mooie avond te worden met boeiende 

sprekers, een actueel onderwerp en ook de mede-

werking van een kinderkoor dat Israëlische liederen 

zal zingen. We hopen dat velen deze avond zullen 

meebeleven. De opbrengst zal zijn voor de projec-

ten die we als commissie steunen.

der aarde in hem gezegend zullen worden (Gen. 

12:2,3). Calvijn leert ons dan ook dat het ware geloof 

begint bij de belofte, het rust op de belofte en het 

eindigt bij de belofte. 

Als wij belijden dat al Gods beloften  
ja en amen zijn in Christus Jezus,  
dan wil dat echter niet zeggen dat  
alles wat beloofd is, ook daadwerkelijk 
al in vervulling is gegaan. 

Geloven betekent volgens hem in de belovende 

houdgreep van een ontfermend God liggen.

Maar hoe kan God zondaren zegen en zaligheid 

beloven, terwijl God een God is Die rechtvaardig 

oordeelt en ook toornt over de zonde? Dat kan 

alleen vanwege Hem, Die in deze wereld kwam 

om volkomen gehoorzaam te zijn aan de wil van 

Zijn Vader en omwille van Hem Die kwam om 

met één offer een volkomen verlossing aan te 

brengen. ‘Want zovele beloften Gods als er zijn, die 

zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen’ (2 Kor. 1: 20). 

In de kanttekening bij de Statenvertaling kunnen 

we lezen dat ‘God in het nieuwe Verbond geen 

beloften der zaligheid doet, noch volbrengt, dan 

in Christus en door Christus’. Dit is het wat we als 

commissie Israël graag onderstrepen in stelling 

twee: ‘Omdat Gods beloften in Christus ja en amen 

zijn, hebben de oudtestamentische beloften hun 

zekere vervulling in de nieuwtestamentische 

bedeling. (Lukas 1:72-73, Lukas 22:20, Romeinen 1:1-

2, 2 Korinthe 1:20, Galaten 3:16, Hebreeën 9:15)’

In en door Christus worden Gods beloften 

zeker vervuld. Toen de Heere Jezus riep: ‘Het is 

volbracht!’, toen scheurde het voorhangsel en toen 

lag de weg naar God open, een verse en levende 

weg, de weg van Jezus’ bloed, waardoor wij met 

vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van 

Gods genade. Alleen om Jezus’ wil vervult God Zijn 

beloften en dan gaat het om álle beloften die God 

gedaan heeft (2 Kor. 1:20). Dan gaat het om Gods 

beloften met het oog op de zaligheid van heidenen, 

alsook om Gods beloften met het oog op Israël. 

Ze zullen hun vervulling niet missen! Simeon heeft 

ervan gejubeld dat Christus bereid is tot een Licht 

tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van 

Gods volk Israël (Luk. 2:32).
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Als wij belijden dat al Gods beloften ja en amen zijn 

in Christus Jezus, dan wil dat echter niet zeggen 

dat alles wat beloofd is, ook daadwerkelijk al in 

vervulling is gegaan. Anders gezegd, nog niet alles 

is onthuld wat in en door Christus op Golgotha 

vervuld is. Nog niet alles is tot volle heerlijkheid en 

luister gekomen wat God beloofd heeft. Dit laatste 

zal pas het geval zijn als Christus de laatste trap 

van Zijn verhoging zal beklimmen en als Hij alle 

heerschappij, macht en kracht te niet gedaan zal 

hebben (1 Kor. 15:24). Er staan nog beloften open die 

nog in vervulling moeten gaan! Denk bijvoorbeeld 

aan de prediking van het Evangelie over de gehele 

wereld. De Heere Jezus heeft ervan gezegd dat dit 

Evangelie van het Koninkrijk gepredikt moet worden 

in de gehele wereld tot een getuigenis voor alle 

volken en dan zal het einde komen (Matth. 24:14). 

Een andere belofte die nog open staat is de belofte 

met de betrekking tot Israël. Al wordt het Evangelie 

nu wereldwijd verkondigd, dan is daarmee nog niet 

gezegd dat de beloften met betrekking tot Israël 

niet meer zouden gelden. Ook díe beloften zijn ja en 

amen in Christus en zullen in vervulling gaan! Dan 

is het waar dat er tot op de dag van vandaag een 

deksel op hun hart ligt als Mozes gelezen wordt, 

maar dan zegt Paulus er wel bij dat dit het geval is 

tot nú toe, maar wanneer het tot de Heere bekeerd 

zal zijn, dan wordt het deksel weggenomen (2 Kor. 

3:15). Zien we daarnaar uit? Samuël Rutherford 

schrijft dat wij genieten mogen van het middagmaal 

van het Evangelie, maar de beste maaltijd is de 

avondmaaltijd en die wordt opgediend als de Joden 

binnenkomen. En daarna zal de bruiloftsmaaltijd 

beginnen en zullen Jood en heiden aanzitten in het 

Koninkrijk Gods.

‘En dit Evangelie  
des Koninkrijks zal in  

de gehele wereld 
gepredikt worden tot 
een getuigenis allen 

volken; en dan zal  
het einde komen.’

Mattheüs 24 : 14
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ZACHT
MOEDIGHEID

In Galaten 5 wekt Paulus de gemeente 

op tot ernstige praktische godsvrucht. 

En één van de vruchten is zachtmoe-

digheid. Matthew Henry merkt daarbij 

op ‘om daarmee onze hartstochten en 

gevoeligheden te beheersen zodat wij niet 

spoedig vertoornd worden en vertoornd 

zijnde weer spoedig bevredigd worden’. 

Maar hoe ‘ik-moedig’ zijn we niet in het 

dagelijks leven. Wat kan de toorn ons 

overmeesteren als er tegenstand ervaren 

wordt van de ander. Hoe verontwaar-

digd kunnen we niet reageren als we 

onze zin niet krijgen. Cyprianus 

(bisschop van Carthago in de 

3de eeuw) heeft gezegd 

‘wat hebben de felheid 

van de wolven, de dolle 

drift van de honden, 

het dodelijk gif van de 

slangen en de bloed-

dorstigheid van de 

wilde dieren te zoeken 

in het hart van een 

christen’? Niets, maar  

het is er wel.

Ds. W. Nobel, Kesteren
Deel 2

ETHIEK

‘Maar de vrucht 
des Geestes is...

zachtmoedigheid.’
Galaten 5:22
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Toen er in de gemeente van Neurenberg grote 

meningsverschillen waren en er scheiding dreigde, 

schreef Luther een brief. Hij wijst dan op de Koning 

van de Kerk. ‘Stel u voor dat u Jezus Christus voor u 

zag staan en dat Hij met Zijn ogen het volgende tot 

uw hart sprak: ‘wat doet u, o Mijn geliefde kinderen, 

die Ik verlost heb met Mijn bloed en die Ik weer door 

Mijn Woord verwek met het doel dat u elkaar zou 

liefhebben? Ben Ik u niet liever dan alle geschillen 

die er onder u zijn, dan al uw hartstochten, dan al uw 

ergernissen? Kan een woord van een broeder, enig 

onrecht, uw hart zo diep raken en u zo bezetten 

als Mijn wonden, Mijn bloed, als alles wat Ik voor u 

ben?’ Dat we toch vanuit deze houding en naar deze 

regel zullen handelen. Terechtwijzing mag nooit 

plaatsvinden vanuit de hoogte of belerend, maar 

vanuit de geest der zachtmoedigheid. 

Het zijn de woorden Jezus Christus  
in Wie de volkomen zachtmoedigheid 
wordt gevonden. De vrucht van 
zachtmoedigheid wordt geleerd  
in de nauwe omgang met Hem. 
 ‘Uw vrucht wordt uit Mij gevonden.’ 

Het apostolisch vermaan met betrekking tot 

zachtmoedigheid raakt de praktijk van het dagelijks 

leven. Zo worden we opgeroepen onze goede 

wandel te bewijzen door werken in zachtmoedige 

wijsheid (Jak. 3:13). Maar ook opgeroepen om 

in verwondering vanwege Gods ontfermende 

genade, rekenschap te gegeven van de hoop die 

in ons is (1 Petr. 3:15). Zo zet het een stempel op 

ons leven. Dat kunnen we zelf niet maken, maar de 

Heilige Geest leert het Zijn Kerk. Ziende op Hem, 

blijft het gebed: ‘leer Mij o God van zaligheden, 

mijn leven in Uw dienst besteden. Uw goede 

Geest bestier’ mijn schreden.’ Zo rijpt en groeit 

deze vrucht in de verborgen omgang met Christus. 

Zo blijft de ware zachtmoedige een bedelaar. Ze 

moeten in dit leven soms veel meemaken en er 

wordt hen bij tijden veel ontnomen. Nochtans 

geldt: ‘zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen 

het aardrijk beërven’ omdat Hij trouw is aan Zijn 

beloftewoord.

Dit brengt ons bij de kerntekst uit Mattheüs 11:29 

‘leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig 

van hart’. Het zijn de woorden Jezus Christus in Wie 

de volkomen zachtmoedigheid wordt gevonden. De 

vrucht van zachtmoedigheid wordt geleerd in de 

nauwe omgang met Hem. ‘Uw vrucht wordt uit Mij 

gevonden.’ Hij, Die als een lam ter slachting is geleid 

en toen Hij bespot werd Zijn mond niet opendeed. 

Maar op het kruis, toen onder toeziend oog van 

een spottend volk de beulen hun werk deden, bad 

Hij: ‘Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat 

ze doen’. Dat Zijn zachtmoedigheid toch ons hart 

vervulle met verwondering en aanbidding. Opwekke 

om elkaar te dienen door de liefde. Maar ook zullen 

bidden dat deze genadegave door Zijn Geest in ons 

persoonlijk leven, in het gezin en in de kerk gezien 

zal worden. Daartoe wekt Paulus de gemeente te 

Thessalonica op als hij schrijft ‘De Heere vermeer-

dere u en make u overvloedig in de liefde jegens 

elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens 

u’. Met welk doel? ‘Opdat Hij uw harten versterke, 

om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze 

God en Vader, in de toekomst van onze Heere Jezus 

Christus met al Zijn heiligen’ (1 Thess. 3:12-13). 

Er is onderscheid in gave. Sommigen hebben meer 

dan de anderen. Mensen kunnen kinderen hebben 

die weinig of geen trekken van hun vader vertonen. 

Maar ondanks al hun zwakheden, zal er in het leven 

van Gods Kerk altijd iets van deze zachtmoedigheid 

gezien en gemerkt worden in de praktijk van het 

leven. Het maakt lieflijk en beminnelijk. Dat wil niet 

zeggen dat we alles goedkeuren. Maar de vraag is: 

hoe spreek ik de ander aan? Daarvan geeft Paulus 

een voorbeeld in Galaten 6:1-2. ‘Broeders, indien 

ook een mens vervalle ware door enige misdaad, gij 

die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met 

de geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, 

opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders 

lasten, en vervult alzo de wet van Christus’. Hier zien 

we dat een ware christen soms een terechtwijzing 

nodig heeft. Paulus wijst dan op de gave van de 

zachtmoedigheid als een verbindende genadegave. 

Dit is een blijvende les en opdracht. Tegenstand en 

hardmoedigheid zet mensen in vuur en vlam, maar 

zachtmoedigheid en vriendelijkheid zal het tempe-

ren en uitblussen. In Efeze 4:1-2 wordt zachtmoedig-

heid genoemd als een bijzondere gave met het oog 

op vrede en eenheid van de gemeente. 
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MANNENBOND

DE HEERLIJKHEID  
VAN DIT LAATSTE HUIS
ZAL GROTER WORDEN 
DAN VAN HET EERSTE 

De redactie verzocht mij een 

stukje te schrijven over een 

zojuist verschenen boekje van 

mijn hand over het Bijbelboek 

Haggaï. Enige tijd geleden 

kreeg ik vanuit de Hersteld 

Hervormde Mannenbond 

het verzoek om een aantal 

Bijbelstudies te schrijven 

over een wat minder bekend 

Bijbelboek. Na korte tijd van 

overweging kwam ik uit bij de 

profeet Haggaï. Na aanvan-

kelijk een serie preken over 

dit Bijbelboek te hebben 

gehouden, heb ik deze daarna 

omgewerkt tot een achttal Bij-

belstudies met bijbehorende 

(gespreks)vragen, die nu ge-

bundeld worden uitgegeven. 

De Bijbelstudies, waarin het 

gehele Bijbelboek Haggaï 

wordt behandeld, kunnen 

niet alleen door mannenver-

enigingen, maar ook door 

andere verenigingen of Bij-

belkringen gebruikt worden. 

Daarnaast zijn ze ook geschikt 

voor persoonlijk gebruik 

Haggaï moest profeteren in 

een tijd waarin, na terugkeer 

van Juda uit de Babylonische 

ballingschap, door allerlei 

vormen van tegenwerking de 

herbouw van de tempel stil 

was komen te liggen. Aan-

grijpend was dat, terwijl Gods 

huis op dat moment weinig 

anders was dan een zwartge-

blakerde ruïne, het volk wel 

bezig was met de bouw van 

hun eigen huizen. Van Gods 

wege moest Haggaï de Ju-

deeërs daarom aansporen tot 

herbouw van de tempel, hen 

daarbij waarschuwend voor 

zowel de zonde van nalatig-

heid alsook van materialisme. 

Nadat het volk de herbouw 

van de tempel weer ter hand 
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vervullen” (Psalm 81:11)? Of trekken wij eenzelfde conclusie als het 
volk der Judeeërs: “De tijd is niet gekomen, de tijd, dat des HEEREN 
huis gebouwd worde”? 

Is het niet aangrijpend dat een mens voort kan leven zonder te weten 
het eigendom des Heeren te zijn, terwijl we onszelf wel de tijd gunnen 
om aardse schatten te vergaderen? Hoe veel tijd is er in uw leven om 
het Woord des Heeren te onderzoeken en hoe veel tijd besteden wij aan 
de bouw of de verbouw van onze huizen en aan onze hobby’s? 
 
Ziet u hoezeer wij kunnen lijken op de Judeeërs die in de dagen van 
Haggaï weliswaar dagelijks in de tempel de offers brachten, maar er 
toch ook mee konden leven dat ’s Heeren huis ongebouwd bleef, terwijl 
zij wel hun eigen gewelfde huizen bouwden? In de volgende Bijbelstudie 
hopen wij te horen hoe dat alles niet zonder gevolgen kon blijven.   
       

VRAGEN 
1. Is het juist om over “kleine” en “grote” profeten te spreken? 
2. Welke profeet had al lang tevoren voorzegd dat Kores (of Cores) 

de koning zou zijn door wie de Heere Zijn volk zou verlossen uit 
de Babylonische ballingschap? 

3. Wat blijkt uit het feit dat de Samaritanen wel bezwaar maakten 
tegen de herbouw van de tempel en niet tegen de bouw van de 
huizen van de Judeeërs zelf? 

4. De Heere verweet Zijn volk dat zij Zijn huis niet bouwden, 
maar moesten de Judeeërs dan niet gehoorzaam zijn aan de 
vorst van Perzië, Athahsasta, die hen op dat moment toch de 
bouw verbood? Zij moesten toch de overheid, aan wie zij toen 
onderworpen waren, gehoorzaam zijn? Waarom verweet de 
Heere Zijn volk dan toch nalatigheid? 

5. Op welke wijze kan ook in onze dagen gelden dat wij wel 
“lopen” voor onze eigen huizen, terwijl het Huis des Heeren niet 
gebouwd wordt?   

- 9 -

EERSTE BIJBELSTUDIE OVER HAGGAÏ 1:1-4

EEN GROTE NALATIGHEID

H
et boek Haggaï behoort niet tot de meest bekende Bijbelboeken 

binnen de Heilige Schrift. Onder de profeten van het Oude 

Testament zijn er die veel meer bekendheid genieten, zoals Jesaja, 

Jeremia of Ezechïël. Haggaï wordt wel gerekend tot de zogenaamde 

“kleine” profeten. Nu kan door de aanduiding “kleine profeet” een 

verkeerde indruk gewekt worden. Het zou kunnen suggereren dat de 

boodschap die door een “kleine” profeet als Haggaï gebracht is, van 

minder waarde zou zijn dan de boodschap die door een “grote” profeet 

zoals bijvoorbeeld Jesaja gebracht is. Niets is echter minder waar. Ook 

voor Haggaïs prediking geldt: “Alzo spreekt de HEERE”. Haggaï heeft 

geen woord te veel gesproken, maar ook geen woord te weinig. Het is 

verkeerd om te veronderstellen dat de ambtelijke bediening van Haggaï 

van minder betekenis zou zijn geweest dan die van andere profeten. Juist 

Haggaï mocht, meer nog dan bij sommige andere profeten het geval 

was, er getuige van zijn dat zijn prediking een gezegende uitwerking 

mocht hebben.  

De aanduiding “kleine profeet” heeft dan ook meer betrekking op de 

lengte van het boek Haggaï, dat welgeteld twee hoofdstukken bevat. 

Alleen het boek Obadja, dat uit één hoofdstuk bestaat, is binnen het 

Oude Testament nog kleiner. Als wij dan Haggaï vergelijken met het 

boek Jesaja, dat 66 hoofdstukken telt, kan met recht gesproken worden 

van een “kleine” profeet. Ook de tijd dat Haggaï profeteerde is maar 

kortstondig geweest, welgeteld drie maanden en drieëntwintig dagen. 

In dat tijdsbestek heeft hij “slechts” vier maal geprofeteerd, waarvan de 

laatste twee keer op de laatste dag van zijn bediening.      

         
Terugkeer met een opdracht

Over de persoon van Haggaï is ons weinig bekend. Ook voor deze profeet 

geldt dat niet zijn persoon centraal heeft gestaan, maar de boodschap die 

genomen had, dreigde deze 

echter opnieuw te stagneren, 

ditmaal door moedeloosheid. Het 

volk werd er zich namelijk steeds 

meer van bewust dat de heer-

lijkheid van de tweede tempel 

minder zou zijn dan van de eer-

ste, althans wat betreft grootte 

en materiaalgebruik. Toch mocht 

Haggaï er toen op wijzen dat de 

heerlijkheid van de laatste tem-

pel groter zou blijken te zijn dan 

van de eerste. In de tweede tem-

pel zou de Heere Jezus namelijk 

Zelf Zijn voetstappen zetten. Hij 

zou komen om door Zijn lijden en 

sterven de tempeldienst te ver-

vullen. Overigens heeft Haggaï in 

zijn dagen ook al mogen spreken 

over Christus’ tweede komst, als 

de eeuwige dag van het nieuwe 

Jeruzalem zal aanbreken, waarin 

geen tempel meer zal zijn, omdat 

de Heere, de almachtige God, 

Zelf haar Tempel zal zijn, en het 

Lam (Openb. 21:22).

De Heere geve dat dit boekje 

mag bijdragen aan de bestu-

dering van Gods Woord, ook 

en juist, in de dagen die wij nu 

meemaken. Dagen waarin wij, 

vanwege de coronacrisis, in veel 

gevallen maar zo weinig kunnen 

opgaan naar Gods huis, terwijl, 

om de vergelijking met de dagen 

van Haggaï maar te maken, de 

verkoop en bouw van huizen 

onverminderd doorgaat. Dagen 

ook waarin velen met moede-

V E R K R I J G BA A R  De Bijbelstudies zijn als boekje uitgegeven met 

de titel: De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van 

het eerste. Het boekje, dat 76 pagina’s telt, is te bestellen voor de prijs 

van € 9,95 bij drukkerij AMV te Lunteren, info@drukkerij-amv.nl of via 

telefoon (0318) 48 40 74. 

loosheid vervuld lijken te zijn, 

terwijl de huidige tijd er ons toch 

werkelijk bij bepaalt dat de dag 

zeer nabij is waarop niet alleen 

de tronen van de koninkrijken 

van deze aarde zullen worden 

omgekeerd (Hag. 2:23), maar ook 

Gods Koninkrijk in heerlijkheid 

zal aanbreken. Moge de vrucht 

van het lezen en bestuderen 

van Gods Woord zijn dat al onze 

hoop en verwachting zal worden 

gesteld op de levende God, Die 

Zelf Zijn eeuwig huis bouwt.

Ds. IJ.R. Bijl, Vriezenveen
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VROUWENBOND

LEVEN BIJ DE DAG
VERSLAG REGIONALE BIJEENKOMST  
HERSTELD HERVORMDE VROUWEN-

VERENIGINGEN NOORD-VELUWE  
VAN 19 NOVEMBER 2020 IN ELSPEET

In verband met de huidige maatschap-

pelijke omstandigheden was naast het 

regiobestuur een beperkt aantal leden 

aanwezig en werd de lezing voor de 

overige luisteraars uitgezonden.  

Ds. A.A.F. van de Weg uit Apeldoorn  

heeft een lezing gehouden over:  

‘Leven bij de dag? Leven bij de Dag!’ 

Schriftlezing: 2 Thessalonicenzen 1

1. DE GESPANNEN VERWACHTING

Vaak wordt de uitdrukking gebruikt: ‘We leven 

bij de dag’. Dit kan wat spanning geven. De ene 

dag wordt opgevolgd door de volgende dag. 

We houden ons niet alleen bezig met de Dag 

van de wederkomst, maar ook mogen onze 

dagelijkse werkzaamheden doorgang hebben. 

Maar gaan we juist in deze tijd niet te veel door 

met alleen onze dagelijkse bezigheden? Niet 

stilstaan bij de Dag. De wederkomst klinkt ver 

weg, maar we leven in het einde der tijden. 

Maar de Koning komt terug. We moeten niet 

rekenen wanneer de Heere terugkeert, maar 

wel dat Hij terugkomt. Hij komt terug maar 

wanneer dat weten we niet. De tekenen zijn 

er. We moeten eerst vluchten tot Christus om 

Hem te verwachten. Dan is er een gespannen 

verwachting van Zijn komst. Degenen die de 

Heere niet kennen, die verwachten Hem niet. Is 

er verlangen naar Zijn komst? Hij komt terug.

Wie de Redder leert te belijden,  
hoeft de Rechter niet te vrezen.  
God komt aan Zijn eer.

2. DE LAATSTE ERNST

De wederkomst is altijd verbonden aan Zijn 

eerste komst naar de aarde. Christus kwam 

voor de hele verloren wereld, als Hij terugkomt 

HHG Elspeet, fotograaf K. Seldenrijk
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BEDANKT

voor Waddinxveen e.o.

ds. J.A. Kloosterman 

te Lunteren

 

AANGENOMEN

naar Ouderkerk a/d IJssel e.o.

ds. W.M. van der Linden 

te IJsselmuiden-Grafhorst

WIJZIGING PREEKREGELAAR

HHG IJSSELSTEIN

Dhr. R.C. Droogendijk

info@boekhandeldroogendijk.nl

06-14761945

WIJZIGING SCRIBAAT 

HHG HOLLANDSCHEVELD

G. Engels Zuideropgaande 24a

7913 TM Hollandscheveld

0528-342386

g.engels@hhghollandscheveld 

COMMISSIE OPLEIDING

EN VORMING

Met wederzijds goedvinden  

zal dr. P. de Vries (64) zijn werk-

zaamheden aan het Hersteld 

Hervormd Seminarie per D.V. 

1 september 2021 afronden.  

De Vries ervaart het als toene-

mende last om zijn werkzaam-

heden aan de VU en het HHS 

te verrichten. Als COV hebben 

wij hier alle begrip voor en wij 

danken dr. De Vries hartelijk 

voor zijn bijdrage aan het semi-

narie gedurende de afgelopen 

16 jaar. In de volgende uitgave 

van Zicht op de kerk wordt hier 

uitgebreider bij stil gestaan.

MEDEDELINGEN 

Ons Paasdeclamatorium heeft als titel: Veracht  

en verhoogd. Dit naar aanleiding van de woorden 

‘Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht’ 

(Jes. 53:3) en ‘Hij zal verhoogd en verheven,  

ja, zeer hoog worden’ (Jes.52:13).

U kunt het declamatorium vanaf begin maart  

down loaden van onze website. Het is ook be 

schikbaar als PowerPoint in zwart/wit of kleur, 

via de mail bij onze secretaresse.

EEN VRIENDELIJK VERZOEK: 

Kopij voor dit blad en/of website en bestellingen 

Bijbelstudieboekjes: a.rijken-ubak@solcon.nl

Algemene berichten en vragen:

cbhovestadstoffer@solcon.nl (secretaresse) 

Wijzigingen in het bestuur: pjoppedewaard@solcon.nl

AGENDA
Donderdag 18 maart, Ouddorp 

Spreker: ds. K. den Boer. 

Onderwerp: ‘Klein schakeltje’ uit Handelingen.

Dinsdag 20 april, Lunteren 

Huishoudelijke Vergadering

dan komt Hij ook voor de hele wereld. De Rechter 

van hemel en aarde, Hij oordeelt dan de levenden 

en doden. De laatste ernst is geen bangmakerij 

maar heilzaam. Wat is laatste ernst? Het besef dat 

het hier op aarde goed moet zijn tussen de Heere 

en ons. De Heere zal op die dag rechtspreken. Hij zal 

het kromme recht buigen. Hij zal ervoor zorgen dat 

er orde op zaken wordt gesteld. Is het in ons leven 

recht met God? 

3. DIEPE TROOST

De wederkomst is om diepe blijdschap op te wek-

ken. De Heere zal verheerlijkt worden. De gelovigen 

zullen toegewijd aan Hem leven. Wie de Redder 

leert te belijden, hoeft de Rechter niet te vrezen. 

God komt aan Zijn eer. Dat is hier ten dele, maar is 

dan in volmaaktheid. Ons leven zal dan helemaal op 

Hem gericht zijn. Hij zal wonderbaar worden. Wat zal 

dat zijn! De Heere wil nu al de eerste beginselen uit-

werken. Leven wij bij de dag of leven wij bij de Dag? 

Het gedicht ‘O, wat een dag’ van mw. M.A. 

Groeneweg-de Reuver werd voorgelezen.

Ds. Van de Weg sloot de bijeenkomst met gebed.

Namens Regionaal Verband Noord-Veluwe,

mevrouw J. Beeke-Groenendijk
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ADVERTENTIES

VACATURE

(Asbest) Renovatie

Nieuwbouw

Restylen

TOTAAL ONTZORGD

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

 
 

MEEDENKEN is onze Passie

WWW.ASAV.NL

Lasser/
Bankwerker

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

VACATURE

Wij zijn op zoek naar een:

Wat bieden wij?
Een afwisselende en verantwoordelijke baan binnen een gezellig team.
De mogelijkheid je zelf te ontwikkelen doormiddel van training en/of opleiding.

Wat vragen wij?
Enthousiasme, flexibiliteit en collegialiteit. Minimaal MBO werk- en denkniveau.

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

Asav hef- en hijstechniek B.V. | Jennerstraat 10 | 6718 XS  Ede | Tel. 0318 655 675 | info@asav.nl

wordt dit nieuwe pand jouw werkplek?
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‘Specialist in 
vloertegels,  
wandtegels en  
PVC vloeren’

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 

www.deroosopleidingen.nl

Geaccrediteerde opleiding tot 
Psychosociaal Therapeut op HBO niveau

Benieuwd naar onze studiegids? Bezoek onze
open middag:
19 maart 2021

Jacoline: “Een opleiding die ik beschouw 
als het mooiste cadeau aan mijzelf én als 
een cadeau om door te geven.” 
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VERKIEZINGEN

De eerste keer dat ik in een 

stemhokje kwam was als 

klein jochie aan de hand 

van mijn pa. Het zal begin 

jaren zestig geweest zijn. 

Wat ik me nog herinner 

zijn het rode potlood dat 

vast zat aan een ketting 

én een kartonnen bordje. 

Ik leerde net een beetje 

lezen en spelde: ‘Gelieve 

het potlood niet te 

bevochtigen’. Toen snapte 

ik die tekst nog niet, maar 

later kreeg ik er allerlei 

beelden bij en kon ik daar 

de humor wel van inzien. 

(Ik ben overigens nog 

steeds op zoek naar een 

origineel exemplaar.)

Elke stem telt, dat gaven mijn 

ouders mij op deze manier 

mee. Maar ze leerden me ook 

dat het niet om het even is hóe 

en wát je stemt: biddend en 

Bijbels-principieel of niet. En 

van hun partijkeus maakten ze 

evenmin een geheim. Zeker 

in verkiezingstijd probeert de 

politieke waan van de dag de 

noodzaak van een fundamen-

tele en principiële keus vaak te 

verdringen. Dan lijkt het alsof 

kiezers vooral gepaaid moeten 

worden met allerlei voordeel-

tjes die een partij te bieden 

heeft. Als je echter wat verder 

kijkt dan dit oppervlakkige ge-

doe, besef je dat het uitbren-

gen van je stem de funda-

menten van onze samenleving 

raakt . Bij de ene verkiezing 

is dat duidelijker dan bij de 

andere, maar het gaat letterlijk 

om leven en dood (abortus, 

euthanasie), om bescherming 

óf verdere afbraak van het 

gezin als hoeksteen van de 

samenleving, om bevorde-

ring óf verdere aantasting van 

de zondagsrust. Kortom, de 

kernvraag is: staat een partij 

pal voor Bijbelse waarden en 

normen of niet?

Een onderschat thema in ver-

kiezingstijd is de vrijheid van 

onderwijs. We zijn gewend 

aan de grondwettelijke vrijheid 

om als ouders zelf de school 

voor onze kinderen te kiezen. 

Dat er christelijke en refor-

matorische scholen zijn, lijkt 

bovendien vanzelfsprekend. 

En er zijn maar weinig politie-

ke partijen die de vrijheid van 

onderwijs afwijzen. Maar… ‘die 

moet wel gemoderniseerd 

worden’, voegen de niet-chris-

telijke partijen daaraan toe. En 

daar zit nou precies de angel.

Dat ‘moderniseren’ betekent 

in de praktijk namelijk dat óók 

het christelijke en reformato-

rische onderwijs bijvoorbeeld 

de moderne opvattingen over 

huwelijk en seksualiteit moe-

ten gaan uitdragen. En dat het 

scheppingsverhaal eigenlijk 

ingeruild moet worden voor 

de evolutietheorie. In feite 

gaat het dus om een bedrei-

ging van de vrijheid om het 

onderwijs in te richten over-

eenkomstig Gods Woord.

Feit is dat inmiddels een ruime 

meerderheid in de Tweede 

Kamer vóór een dergelijke 

‘modernisering’ is. Dat moet 

ons niet ontmoedigen, maar 

wel alert maken. Alleen al met 

het oog op de toekomst van 

onze kinderen of kleinkinde-

ren is elke stem op de partij 

die er alles aan doet om deze 

ontwikkeling tegen te gaan 

een gewetenszaak.

Neem uw zoontje of dochtertje 

vooral mee naar het stemhok-

je. Daarmee geeft u de bood-

schap af hoe belangrijk het is 

om, als ze later groot zijn, ook 

zelf hun verantwoordelijkheid 

te nemen. En al is de stemming 

geheim, niets staat u in de weg 

om hen te vertellen op welke 

partij u stemt en waarom.

Dr. R. Bisschop, Veenendaal

In verband met de komende verkiezingen wil de redactie enkele belangrijke 

thema’s voor het voetlicht halen. Dr. R. Bisschop belicht het belang van de vrijheid 

van onderwijs. In het volgende nummer zal Dr. B.J. Spruyt aandacht geven aan de 

genderdiscussie en vervolgens H.J. ten Bolscher aan het milieu.
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Kinderen 12-

De Heere heeft aan Abraham 

een opdracht gegeven. Het is een 

moeilijke opdracht. Weet je wat 

Abraham moet gaan doen? Hij 

moet een verre reis van wel drie 

dagen maken naar de berg Moria. 

En als hij daar aankomt, moet 

hij een altaar bouwen. Abraham 

heeft voor het offer geen schaap 

of lammetje bij zich. Nee, als hij 

het altaar gebouwd heeft, moet 

hij Izak gaan offeren. Dat heeft de 

Heere tegen Abraham gezegd. 

Je begrijpt vast wel dat dit heel 

moeilijk is voor Abraham. Hij 

houdt heel veel van Izak. Moet 

zijn zoon nu gaan sterven? Sarah 

en Abraham hebben zo lang op 

Izak gewacht. Ze waren al heel 

oud toen Izak werd geboren. Maar 

toch had de Heere hun beloofd 

dat ze een zoon zouden krijgen. 

De Heere had beloofd dat uit de 

familie van Abraham heel veel 

later de Heere Jezus geboren zou 

worden. Maar hoe kan dat dan als 

Izak nu geofferd moet worden?

Samen met zijn knechten en 

Izak reist Abraham naar de berg 

Moria. Als ze steeds dichterbij 

de berg komen, laat Abraham 

zijn knechten achter en loopt 

hij samen met Izak verder. Izak 

draagt het hout voor het offer. 

Zijn vader houdt het mes vast en 

de spullen waarmee hij straks het 

vuur kan aansteken.

Als ze samen verder lopen vraagt 

Izak: ‘Vader, we hebben hout en 

ook spullen om het vuur aan te 

steken, maar waar is eigenlijk 

het lammetje dat geofferd moet 

worden?’ Dat is een moeilijke 

vraag! Wat zal Abraham nu 

zeggen? Luister goed mee. 

Abraham zegt tegen Izak: ‘God zal 

Zelf voor een offerdier zorgen!’ 

Abraham gelooft dat God voor 

hem en voor Izak zal zorgen.

Samen komen ze op de plek die 

de Heere aangewezen heeft. 

Abraham bouwt een altaar. En zie 

je wat er dan gebeurt? Abraham 

legt Izak op het hout en bindt 

hem vast. Hij heeft het mes al in 

zijn handen om Izak te offeren, 

zoals de Heere dat had gezegd. 

Maar dan hoort hij opeens een 

stem. De Heere spreekt tegen 

Abraham. ‘Abraham, laat je zoon 

niet sterven. Ik heb gezien dat 

je gedaan hebt wat Ik van je heb 

gevraagd. Je wilt zelfs je zoon 

offeren voor Mij.’

Abraham draait zich om naar de 

struiken. Wat ziet hij daar? Daar 

zit een dier vast in de struiken 

met zijn hoorns! Begrijp je 

wat Abraham gaat doen? Snel 

maakt hij de touwen los en hij 

haalt Izak van het altaar. En 

op de plaats waar net Izak nog 

lag, legt Abraham nu het dier 

neer. Dat gaat nu sterven in de 

plaats van Izak. Wat een wonder 

hè! Abraham dacht dat hij Izak 

kwijtraakte, maar de Heere zorgde 

voor een dier dat in zijn plaats 

ging sterven. 

Heel veel jaren later wordt er op 

Golgotha ook een offer gebracht. 

Op die heuvel staat een kruis. Jij 

weet vast wel Wie daaraan 

hangt. Inderdaad, het is 

de Heere Jezus. Weet je 

waarom Hij daar hangt? 

De Heere Jezus sterft daar 

in de plaats van zondige 

mensen. Zo kunnen ook 

jouw zonden vergeven 

worden. Geloof jij dat al?

Bevrijd door het Lam
Puzzel

Het is nog vroeg. De zon schijnt nog maar net aan de hemel. Toch is Abraham al 

op reis. Samen met zijn zoon Izak en twee knechten. Maar wat doet 

Abraham zo vroeg al op pad? 

Stuur de oplossing voor 4 maart 2021 in naar:
secretariaat@hhjo.nl en maak kans op een mooi boek!
     Vermeld bij de oplossing je naam, adres en leeftijd.

 Zoek in je Bijbel Genesis 22 op. Daar kun je de geschiedenis van 

Abraham en Izak lezen. Hieronder staan de verzen 1-3. Welke 

woorden ontbreken? Zoek deze woorden op in de Bijbel en streep 

ze door in de woordzoeker. De overgebleven letters vormen de 

oplossing! 

1. En het geschiedde na deze ….……, dat God Abraham verzocht; en 

Hij zeide tot hem: ….……! En hij zeide: Zie, hier ben ik!

2. En Hij zeide: Neem nu uw ….……, uw enige, dien gij liefhebt, ….……, 

en ga heen naar het land ….……, en ….…… hem aldaar tot een 

brandoffer, op een van de ….……, dien Ik u zeggen zal.

3.  Toen stond Abraham des ….…… vroeg op, en zadelde zijn ….……,  

en nam ….…… van zijn ….…… met zich, en Izak zijn zoon; en hij 

kloofde ….…… tot het ….……, en maakte zich op, en ging naar  

de ….……, die God hem ….…… had.

Juf Hanneke

Juf Lysanne

27 maart 2021
13.30-15.00 uur

livestream.

Meld je als club voor
6 maart aan op

hhjo.nl/kinderappel

Kinderappel

Bevrijd door het Lam

13.30 uur tot 15:00 uur | hhjo.nl/kinderappel

Kinderappèl 12-

D.V. 27 maart 2021 | Online programma

B O D E P L A A T S
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Je houdt ze er
zo graag bij

Aan het eind van het gesprek kun 

je iemand uitnodigen om eens bij 

je te komen praten. Soms wordt 

dat grif beloofd, maar gebeurt er 

vervolgens niets. Let er dan op 

dat wanneer je iemand na een 

maand weer tegen komt, je hem/

haar eraan herinnert. ‘Joh, je zou 

nog eens bij me komen. Zie ik je 

nog een keer?’ Laat bij een gesprek 

de jongere eerst eens heel open 

vertellen waarom ze de kerk niet 

meer zien zitten. Probeer daarna 

daar rustig op in te gaan. Vermijd 

dat een gesprek uitloopt op een 

steekspel. Heb ook geduld. Er is 

vaak meer tijd nodig. Probeer een 

gesprek open af te sluiten met een 

opening voor een vervolg. 

We maken het allemaal mee: 

jongeren die afhaken. Soms zie je 

al op jonge leeftijd, 12, 13 jaar, dat 

de kerk en het geloof hen weinig 

interesseert. Ze zitten nog in de 

kerk, komen nog op catechisatie, 

maar innerlijk zijn ze al afge-

haakt. Bij anderen gebeurt het wat 

later. In het begin mis je ze af en 

toe, maar dat wordt steeds vaker. 

En op een gegeven moment houdt 

het op: ze komen niet meer. En dat 

doet je als ambtsdrager pijn. Je 

houdt ze er zo graag bij.

Het is niet zo eenvoudig om te 

zeggen hoe je hier mee om moet 

gaan, omdat ieder geval weer 

anders is. Bij de één is het gewoon 

totale onverschilligheid, het zegt 

hen allemaal niets. Bij een ander 

kan het komen door een diepe te-

leurstelling in de kerk of kerkmen-

sen. Of door slagen in het leven. 

Weer een ander kan door studie 

aan het twijfelen worden gebracht.

Daarom zijn er geen algemene 

adviezen te geven. Wat zou er wel 

gedaan kunnen worden? In ieder 

geval is het belangrijk om contact 

te zoeken, ook al zit iemand daar 

helemaal niet op te wachten. Maar 

het mag nooit gebeuren dat een 

jongere, die bij de kerk vandaan is 

geraakt, later moet zeggen: toen 

ik verdween heeft zich niemand 

Ambtsdragers Ad

om mij bekommerd. Zoek daar-

om contact. Soms door het direct 

zelf te doen. Maar soms kan het 

ook handiger zijn om het via een 

vriend(-in), kennis of wie dan ook te 

doen. Een directe benadering heeft 

het risico dat iemand bij voorbaat 

al een gesprek afwijst. Dan wordt 

een volgende poging lastig. 

Nog mooier is het als je een jon-

gere op een ongedwongen manier 

tegen het lijf loopt, op straat of 

in een winkel. Een mooie gele-

genheid om iemand even aan te 

schieten. Begin dan niet gelijk met 

te vragen waarom hij/zij niet meer 

naar de kerk komt. Informeer 

eerst eens naar iemands dagelijkse 

leven: studie, werk, familie, hobby. 

Kritische jongeren zijn heel gevoe-

lig voor persoonlijke aandacht. Als 

ze het gevoel hebben alleen maar 

een bekeringsobject te zijn, zijn 

ze weg. Vervolgens kan gevraagd 

worden: ik zie je niet zo vaak meer 

in de kerk, is er iets? Stel open vra-

gen, die niet als een verwijt of als 

recherche overkomen. Ze moeten 

voelen dat je van ze houdt en om 

hen geeft. 

van ze houdt en om hen geeft.
Ze moeten voelen dat je

Adviezen over hoe om te gaan
met jongeren die afhaken

Ds. P. den Oudenzicht op de kerk30



ADVERTENTIES

Dr. Willem Dreeslaan 30
0342 - 414 - 969

 - Onderhoud
- APK

- Verkoop 
 - Storingsdiagnose

- Carwash

www.autoverheul.nl

TAPIJT
 BUITENZONWERING

RAAMDECORATIE
PVC 

GORDIJNEN

www.gordijnschuur.nl
Van Geenstraat 2, Putten 

 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

 

Worstel je  
met vragen waar je niet zelf 
uitkomt? Loop je vast door 
negatieve overtuigingen? Maak je 
je zorgen? Wil je graag 
ontwikkelen op persoonlijk 
gebied? 
 

Als coach denk ik graag met je 
mee! 
 

Welkom, vraag vrijblijvend wat 
ik voor je kan betekenen. 
 

www.coachpraktijk-eigenwijs.nl 
Eline van der Waal 
Westmaas, 0615604697 

 
 
 
 
 

 

 
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 

 
 

www.deverborgenhoek.nl 

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

FRIESE MEREN gebied.  

Tel. 0514-602065 

  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

 
 

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

zicht op de kerk 31



ADVERTENTIE
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Ken jij een Ken jij een 
verkoper of verkoper of 
monteur? monteur? 

Stel hem aan Stel hem aan 
ons voor ons voor 

en ontvang:en ontvang:
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