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‘ Z IC H T OP DE K E R K ’ 
 
Indringende en verwarrende tijden gaan over het geheel van kerk  
en gemeente. Om dan daarin het gemeenschappelijke te zoeken  
met onze vaderen en te wandelen met de belijdenis in mond en hart. 
Drie gedachten: constatering, confessie, conclusie.

Constatering: ‘Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en 

daardoor de vloek en eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God 

niemand ongelijk hebben gedaan, indien Hij het ganse menselijk geslacht in 

de zonde en vervloeking had willen laten.’ En aan niemand nog één woord 

van ontferming en barmhartigheid had laten verkondigen. Als Hij geen en-

kele belofte had gedaan van verzoening, vergeving, herstel en verandering 

uit deze strafwaardige aangrijpende zelfverkozen situatie. Geen onrecht als 

toen en daar over het hele menselijk geslacht het oordeel en de straf ter-

stond tot uitvoering was gekomen, en de eeuwige ondergang ons allen had 

getroffen die in Adam begrepen zijn, het totale menselijke geslacht.

Confessie/belijdenis: ‘Maar’, let op, hier gaat een deur open: ‘hierin is de lief-

de Gods geopenbaard, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden 

heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige 

leven hebbe’. Wat een belijdenis en getuigenis van Licht en Waarheid in een 

totaal verduisterde mensheid en wereld. Jezus kwam als het Licht der wereld 

en in dat Licht was het Leven van de mensen. Maar hier gaat een deur dicht: 

de mensheid heeft de duisternis liever gehad dan het Licht. Hij kwam tot 

de Zijnen krachtens het verbond van besnijdenis en doop, maar niet aange-

nomen. Geen onrecht in God gevonden als Hij daar allen zou laten liggen! 

‘Opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertieren-

lijk verkondigers van die zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij 

wil.’ Door de prediking van het Evangelie wordt deze zeer blijde boodschap 

ernstig en waarachtig bekend gemaakt, namelijk dat de geroepenen tot 

Hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot Hem komen en gelo-

ven, de rust der zielen en het eeuwige leven. Want hoe zouden ze kunnen 

geloven als ze niet horen en hoe kunnen ze horen als er niet gepreekt wordt 

en opgeroepen wordt tot bekering en geloof in de Heere Jezus Christus, de 

Gekruisigde? Geroepen om de boodschap te verkondigen, geroepen om 

te horen, opdat het geloof in onze harten gewerkt wordt door de onweer-

staanbare werking van de Heilige Geest, Die ons verzekert dat Hij in ons wil 

komen wonen om ons toe te eigenen hetgeen we in Jezus Christus hebben. 

Namelijk de vergeving van onze zonden en het eeuwige leven.

Conclusie: ‘Die dit Evangelie niet geloven op die blijft de toorn Gods.’ 

Maar, weer een deur, maar die dit Evangelie aannemen en de Zaligmaker 

Jezus daardoor met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die wor-

den door Hem van de toorn Gods en van het verderf verlost, en met het 

eeuwige leven begiftigd. Dat is het zicht op de Kerk van alle eeuwen en 

plaatsen. Dat ik daar een levend lidmaat van ben en eeuwig zal blijven.

MEDITATIE

Ds. C. Gielen, Middelharnis

‘Zicht op  
de Kerk’ vanuit 
het perspectief 

van onze  
Dordtse  

Leer regels, 
 I. 1 t/m 4
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HOOFDARTIKEL

Ds. B.D. Bouman, Hardinxveld-Giessendam

HET LEZEN VAN 
DE STERREN

De coronacrisis maakt dat veel dingen anders zijn dan normaal. Er wordt meer thuisgewerkt. 
 Er wordt meer via het internet gekocht en verkocht. Echter, niet alleen op dat vlak zijn er  

allerlei veranderingen op te merken. Het is opmerkelijk dat er in de achterliggende  
maanden toenemende aandacht is voor astrologie.
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op zichzelf gericht en religieuze 

gemeenschappen zoals kerken 

worden kleiner. Maar spiritualiteit 

en de zoektocht naar beteke-

nis in je leven blijft. We zoeken 

het nu alleen bij dingen die wat 

toegankelijker zijn en niet al te 

veel verplichtingen hebben, 

zoals astrologie.’ ‘Het kan helpen 

je eigen leven in een groter 

verhaal te plaatsen. Zeker bij 

grote gebeurtenissen in je leven 

kunnen mensen hier behoefte 

aan hebben’, zegt Foppen op een 

ander moment. 

HOUVAST IN DE LEEGTE

Het is aangrijpend wanneer we 

deze ontwikkeling op ons in 

laten werken. Deze toenemende 

interesse in de astrologie legt de 

vinger bij de grote nood van ons 

land en volk in het algemeen en 

van onze jongeren in het bij-

zonder. Er is blijkbaar een sterk 

verlangen naar houvast. Naar 

zekerheid. Met de geestelijke 

ontwrichting van land en volk valt 

de leiding van Gods Woord weg 

en blijkbaar zijn het dan zaken 

als astrologie die deze leegte op-

vullen. Foppen merkt ergens op: 

‘Er zijn minder mensen verbon-

den met religie dan eerst. Maar 

jongeren denken wel na hoe ze 

hun leven betekenisvol kunnen 

maken. Astrologie kan in plaats 

van religie een richting aange-

ven.’ Zo laten ze zich door de 

stand van de sterren leiden in de 

keuzes die zij hebben te maken 

rondom hun studie, beroep of 

levensgezel. Het maakt duidelijk 

hoe intens er verlangd wordt naar 

leiding en wijsheid in de keuzes 

die gemaakt moeten worden. 

Deze zucht tot ‘de sterren’ toont 

ons echter ook het gemis aan die 

leiding en wijsheid. 

HOUVAST IN DE STERREN

Het was begin januari te lezen op 

de website van de NOS. ‘Sinds 

corona is astrologie nog popu-

lairder onder jongeren.’ In het 

artikel wordt beschreven dat er in 

Nederland in de afgelopen drie 

jaar niet zó vaak naar astrologie 

werd gegoogeld als de laatste 

tijd, zo blijkt uit cijfers van Google 

Trends. Op verschillende inter-

netplatformen zijn veel accounts 

actief waar vooral jongeren zich 

bezighouden met de stand van 

de sterren en planeten. Dat het 

hier niet gaat om het bestuderen 

van hemellichamen is duidelijk. In 

de astrologie wordt er vanuit ge-

gaan dat er een verband bestaat 

tussen de stand van de hemel-

lichamen en de gebeurtenissen 

hier op aarde. Dat dit ‘lezen van 

de sterren’ in trek is blijkt niet uit 

alleen uit de internetcijfers. Ook 

een bedrijf als Bol.com merkt op 

dat er dit jaar 60 procent meer 

boeken over astrologie zijn ver-

kocht dan in het jaar 2019. 

Het opvallende hierin is dat het 

voornamelijk jongeren blijken 

te zijn die aandacht hebben 

voor astrologie. In een ander 

artikel merkt de voorzitter van 

de Astrologische Vakvereniging 

Nederland, Menno Noorder-

vliet, op: ‘Het leeft echt onder 

jongeren, dat is leuk om te zien’. 

Annemarie Foppen, onderzoeker 

aan de Vrije Universiteit heeft 

voor de toenemende aandacht 

voor astrologie een reden. ‘De 

coronacrisis geeft veel onzeker-

heid. Mensen raken ziek of ver-

liezen dierbaren om zich heen. 

Je ziet dat juist dan mensen op 

zoek gaan naar iets dat houvast 

kan geven in je leven.’ Ze merkt 

daarbij op: ‘Mensen zijn meer 

Maar juist het moment waarop 

de interesse in de astrologie 

toeneemt is zo aangrijpend. 

Van vele kansels, en ik hoop 

ook in vele binnenkamers, zal 

in deze coronacrisis gebeden 

worden dat land en volk tot de 

Heere en Zijn dienst worden 

teruggebracht. Maar te midden 

van alle moeite en zorg wordt 

het houvast gezocht in de 

sterren. En daarmee wordt het 

houvast gezocht in de leegte. 

Het is zandgrond waarop 

gebouwd wordt. Als vanzelf 

gaan de gedachten uit naar 

het volk Israël in het Oude 

Testament. In tijden van moeite, 

ziekte en zorg werd steeds weer 

het vertrouwen gesteld op de 

afgoden. Er werden zieners 

geraadpleegd, die wijsheid 

moesten verschaffen bij keuzes 

die gemaakt moesten worden. 

De toevlucht werd genomen 

tot mensen en middelen die 

geen uitkomsten konden 

geven. Er werd houvast in de 

leegte gezocht. In plaats dat er 

geroepen werd tot de levende 

God om hulp en uitkomst, werd 

het heil gezocht in die dingen 

die geen heil konden bieden. 

Het volk kwam er telkens 

beschaamd mee uit. En toch 

werd de toevlucht steeds weer 

gezocht in deze leegte. De enige 

die hierin verandering kon geven 

was de Heere. 

Dat zal nu niet anders zijn. De 

moeiten op zich maken niet dat 

mensen tot geloof en bekering 

komen. Daarom is het zo nodig 

dat het gebed voor land en volk, 

voor de jongeren blijft. Daarom 

is het zo nodig dat de kerk van 

Christus juist in deze tijd de 

weg wijst. Blijft aansporen tot 
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geloof en bekering. Maar, voor 

alles, de weg blijft wijzen naar 

een Leidsman in Wie wél echt 

houvast te vinden is. Die nooit 

beschaamt. 

HOUVAST IN DE MORGENSTER

Als lezer van dit kerkblad zult 

u weinig op hebben met het 

lezen van de sterren. Wanneer 

wij thuis zijn in Gods Woord dan 

weten we dat onze levensloop 

niet samenhangt met de stand 

van de sterren. Integendeel. Dit 

‘lezen van de sterren’ wordt ons 

op grond van het eerste gebod 

verboden (zie: HC. 34 vr./antw. 

94) en niet zonder reden. Met 

Zondag 9 van de Heidelbergse 

Catechismus mag een christen 

belijden dat ‘de eeuwige Vader 

van onzen Heere Jezus Christus 

(…) om Zijns Zoons Christus’ wil 

mijn God en mijn Vader is, op 

Welken ik alzo vertrouw, dat ik 

niet twijfel of Hij zal mij met alle 

nooddruft des lichaams en der 

ziel verzorgen (…)’. Daar heeft de 

stand van de hemellichamen 

geen enkele invloed op.  

‘de eeuwige Vader van 
onzen Heere Jezus 
Christus (…) om Zijns 
Zoons Christus’ wil 
mijn God en mijn 
Vader is, op Welken ik 
alzo vertrouw, dat ik 
niet twijfel of Hij zal 
mij met alle nooddruft 
des lichaams en der  
ziel verzorgen (…)’. 

Deze wetenschap geeft een 

christen volgens artikel 13 van 

de NGB ‘een onuitsprekelijken 

troost, als wij door haar geleerd 

worden dat ons niets bij geval 

overkomen kan, maar door 

de beschikking van onzen 

goedertieren hemelsen Vader, 

Die voor ons waakt met een 

Vaderlijke zorg, houdende 

alle schepselen onder Zijn 

heerschappij (…)’.

Nee, een christen hoeft zijn 

houvast dan ook niet te stellen 

op dat wat de sterrenhemel hem 

duidelijk maakt. Een christen 

heeft een beter, een vaster 

kompas: Gods Woord. Door Zijn 

Woord en Geest wijst God Zijn 

wegen aan. En Zijn weg loopt 

altijd bij de zonde vandaan om 

bij de Zaligmaker van deze 

wereld uit te komen. Hij noemt 

Zich in Openbaring 22 ‘Ik ben de 

Wortel en het geslacht Davids, 

de blinkende Morgenster’. Bij die 

blinkende Morgenster hebben 

wij steeds weer uit te komen. Om 

telkens weer en telkens meer 

alle houvast en zekerheid in Hem 

alleen te vinden. 

Zo wordt het beleden in Zondag 

1 van de catechismus. Mijn enige 

troost, mijn enige houvast, in 

leven en in sterven is ‘dat ik met 

lichaam en ziel, beide in het 

leven en sterven, niet mijn, maar 

mijns getrouwen Zaligmakers 

Jezus Christus eigen ben’. Meer 

heeft een christen niet nodig. 

Dit evangelie heeft nu juist in de 

crises van deze tijd betekenis.

  

De Heere schenke dat velen 

gelovig op deze blinkende 

Morgenster zullen zien en zich 

door Hem laten leiden.
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EVANGELISATIE

OPLEIDING 
TOT EVANGELIST 

Ben van der Starre

Je kunt het haast niet missen. Op de gevel boven de ingang staat het met  
grote verlichte letters: Driestar hogeschool. Graag vertellen Herman, Gert en Jacco  

over hun ervaringen met de opleiding. Natuurlijk, nieuwsgierig als ik ben,  
volg ik ook het avondcollege: ‘multiculturele samenleving’.

OP BEZOEK BIJ STUDENTEN DIE DE OPLEIDING  

TOT EVANGELIST ZIJN BEGONNEN.

Hoe zijn jullie er toegekomen om de opleiding 

te volgen? Alle drie hebben ze hun eigen aan-

leiding en weten duidelijk dat ze deze opleiding 

moeten volgen.

‘Voor mijn werk ben ik regelmatig op reis en 

ik ontmoet veel mensen. Het houdt mij bezig 

dat al deze mensen eenmaal moeten sterven. 

Waarschijnlijk hebben ze nog nooit van Christus 

gehoord. Als christen heb ik de opdracht 

getuige te zijn, maar hoe moet dat? Hoe kom 

ik over de drempel om het gesprek aan te 

gaan?’ Herman dacht hierover na. Met name 

het tekstgedeelte uit Matthéüs 5 liet hem niet 

los. ‘Gij zijt het licht der wereld; een stad boven 

op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. 

Noch steekt men een kaars aan, en zet die 

onder een koornmaat, maar op een kandelaar, 

en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Laat uw 

licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw 

goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in 

de hemelen is, verheerlijken.’

Eerst volgde Herman de verkorte toerustings-

cursus in zijn woonplaats Montfoort. Dat was 

zicht op de kerk 7



de basis om verder uit te zien naar iets dat dieper 

op de onderwerpen inging. De advertentie waarin 

informatie werd gegeven over de opleiding tot evan-

gelist trok meteen zijn belangstelling. ‘We zijn als 

kerkmensen erg stil geworden. Zijn we nog wel een 

licht in de wereld? Daarom wil ik tijdens de opleiding 

antwoord krijgen op de vragen: Hoe vervul ik de op-

dracht licht te laten schijnen? Hoe kan ik hier binnen 

de kerkelijke gemeente(n) invulling aan geven?’ 

Voor Jacco was een tekstgedeelte uit Johannes 

waar de Heere Jezus wordt gedoopt, de drijfveer. 

‘Kom en zie!’ En: ‘Des anderen daags wederom stond 

Johannes, en twee uit zijn discipelen. En ziende op 

Jezus, daar wandelende, zeide hij: Zie, het Lam Gods!’ 

‘Het is belangrijk te wijzen op Christus. Evangelise-

ren heeft mijn hart. Als kerkmensen zijn we te veel in 

onszelf. De kerk moet open. Onze monden moeten 

open...!’

‘ We zijn als kerkmensen erg  
stil geworden. Zijn we nog wel  
een licht in de wereld?’

Gert is al een aantal jaren actief in het evangeli-

satiewerk. Hij was zondagsschoolmeester en nu 

verricht hij jongerenbezoekwerk. Daar heeft hij 

moeilijke en mooie dingen meegemaakt. ‘Waar 

de Heere werkt, werkt de duivel ook. Soms werd 

mijn werk onmogelijk gemaakt. Toch mocht er 

steeds weer een opening komen om het Woord 

uit te dragen. In Zicht op de kerk stond een oproep 

om je in te schrijven voor de opleiding. De tekst 

die daarbij stond uit 2 Timotheüs 4:5 sprak me 

bijzonder aan. Ik heb me aangemeld en volg de 

opleiding nu met veel plezier.’

‘Met deze opleiding wil ik me ten eerste verdiepen 

in Gods Woord’, zegt Gert. ‘Ten tweede wil ik meer 

kennis opdoen ten behoeve van het evangelisatie-

werk. Wat ik echt mooi vind, is dat alle vakken die 

we krijgen gericht zijn op het behoud van de mens. 

De opleiding duurt vier jaar en staat, denk ik, in het 

teken van Johannes 17:3:

‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,  

den enigen waarachtigen God, en Jezus  

Christus, die gij gezonden hebt.’

De cursisten zijn het erover eens dat de vakken alle-

maal interessant zijn en toepasbaar in de praktijk. 

Kunnen jullie iets zeggen over de inhoud van de 

vakken die je tot nu toe hebt gevolgd?

In het eerste halfjaar hebben we de volgende vak-

ken gevolgd. 

INLEIDING THEOLOGIE

Tijdens deze colleges wordt het boek God leren 

kennen van J.I. Packer behandeld. Hij wordt wel 

de laatste puritein genoemd. Dit boek bestaat 

uit drie delen (wat het betekent God te kennen, 

de eigenschappen van God, Wie God is voor Zijn 

kinderen) en over elk deel wordt een college 

gegeven. 

INTERVISIE

Bij intervisie gaat het om de praktijk. Hoe voer je een 

gesprek? Wat kun je verwachten? Hoe moet je met 

afwijzing omgaan? Je leert op een professionele 

wijze een gesprek te voeren. 

NIEUWE TESTAMENT

Bij dit vak kijken we naar het ontstaan, de schrijvers 

en doelgroep van de boeken van het Nieuwe Tes-

tament. Daarnaast kijken we naar de opbouw van 

het Bijbelboek. Ook de onderlinge relaties tussen 

de verschillende Bijbelboeken is onderwerp van 

bestudering.
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Op de website kunt u de methode inzien en alle werkbladen downloaden. 

Tijdsduur Activiteit Tips en bijzonderheden

Binnenkomst

5 min. Welkom ► Persoonlijk welkom, eventueel naamsticker, registreer aanwezigheid.

Opening

5 min.

Zingen ► Lied kiezen of kinderen laten kiezen.

Bidden

► Vertellen wat bidden is. 

► Spreken tot de Heere God.

► Handen vouwen, ogen sluiten en/of (moslims) vragen stil en eerbiedig te 

zijn.

► Vragen of er dingen zijn waar de kinderen voor willen bidden.

Bijbelles

15 min. Introles ► De naam van Jezus

10 min. Bijbelles 

► Vertelling over de doop van de Heere Jezus. 

► Kernwaarheid noemen, uitleggen en herhalen.

► Tijdens de vertelling telkens de toepassing maken naar leven van de kin-

deren, vragen stellen, niet bang zijn voor interactie.

► Zoek zelf illustraties of maak gebruik van een flanelbord.

10 min. Tekst leren

► Johannes 1:34: ‘En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van 

God is.’

► Uitleggen + oefenen.

Activiteit

40 min.

Pauze
► Drinken met wat lekkers.

Quiz
► Kies of je deze week wel of niet de quiz doet.

Werkje

► Duif maken.

► Doorpraten met de kinderen en hun leefwereld leren kennen.

► Opletten of iemand een persoonlijk gesprekje wil/nodig heeft.

Sluiting

5 min.

Zingen ► Tekst op melodie nog een keer herhalen.

Danken

► Vragen aan de kinderen of er dingen zijn waarvoor je kunt bidden en dan-

ken.

► Bidden en danken n.a.v. de vertelling en gesprekjes met de kinderen. 

Handleiding voor het opzetten van Kinderevangelisatie1
uitgave evangelisatiecommissie hhk

voor het opzetten van

KinderevangelisatieKinderevangelisatie
handleiding

Voor het opzetten en organiseren van een kinderevangelisatie heeft de commissie toerusting 
een praktische handleiding laten maken door een lid van de werkgroep toerusting en iemand 

die leiding geeft aan een kinderevangelisatie. Daarnaast verschijnen twee lessenseries rond het 
leven van de Heere Jezus. Het streven is ieder jaar een nieuwe lessenserie uit te geven. 

GRATIS BESTELLEN:
Ga naar www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie

ACHTERGRONDEN
Exegese van het Bijbel-

gedeelte en uitleg van 

de kernwaarheid die cen-

traal staat in deze les.

BIJBELLES
Uitgewerkt Bijbelverhaal 

met aandachtspunten en 

tips.

TEKST AANLEREN
Tips om een tekst uit de 

Bijbel aan te leren.

WERKJE
Stap-voor-stap uitleg. Voor 

jongere en oudere kinderen.

LESSENSERIE

KINDEREVANGELISATIE

INTROLES
Doel van de les, werkwijze, 

mogelijke toepassingen en 

tips voor gespreksvragen.

5 min. Danken
► Bidden en danken n.a.v. de vertelling en gesprekjes met de kinderen. 

Kinderevangelisatiemethode Bij de hand NT01  de heere jezus  is de zoon van god12

2. Introles

2.1 Doel

In deze les leren de kinderen dat Jezus de door 
God gezonden Redder en Verlosser is. God de 
Vader heeft Zijn Zoon gezonden om zondaren te 
verlossen. In deze introles draait het om de be-
tekenis van de naam JEZUS. Bijna iedereen kent 
de naam Jezus, maar weten de kinderen ook wat 
deze naam betekent? 

2.2 Voorbereiding

► Schaf de benodigde letters aan of maak ze 
zelf van karton of hout.

► Plaats de letters duidelijk zichtbaar in de 
ruimte, zodat de kinderen ze zien bij binnen-
komst en als ze in de kring zitten.

► Zet ook de spullen klaar om te kunnen ver-
ven.

2.3 Werkwijze

Ga met de kinderen in een kring zitten en doe 
een namenrondje. Elk kind vertelt hoe hij of zij 
heet. Daarna spreek je verder met de kinderen 
over hun namen:
► Wie heeft jou je naam gegeven?
► Is er iemand die een speciale naam heeft?
► Wie van jullie is er vernoemd?
► Wie weet wat zijn/haar naam betekent?

Wijs de kinderen daarna op de naam JEZUS. 
Vraag of ze weten wie Jezus is. Vraag daarna of 
ze weten wat de naam JEZUS betekent.
► Leg uit dat Jezus Zijn naam heeft gekregen 

van God de Vader in de hemel. Jezus is name-
lijk de Zoon van God.

► Leg uit dat de naam Jezus een heel bijzondere 
naam is. Zijn naam heeft een bijzondere be-
tekenis. Jezus betekent ‘Redder; Zaligmaker’.

► Waarom zou God Zijn Zoon zo genoemd heb-
ben? God laat daarmee zien dat Jezus jou kan 
redden. 

De naam Jezus betekent dus ook dat jij gered 
moet worden. De Bijbel zegt dat als jij niet gered 
wordt, je verloren gaat. Dat komt vanwege alle 
verkeerde dingen, de zonden die je doet. Hier-
over gaan we het vandaag hebben. ”Voordat we 
het verhaal hierover vertellen, mogen jullie alle-
maal helpen om de letters van JEZUS te verven 
in een mooie kleur!”

Benodigdheden
► Stevige letters: JEZUS (zelf maken of bij-

voorbeeld kartonnen letters).
► Verf (diverse kleuren)
► Penselen
► Kranten of een oud tafelzeil
► Potjes met water

Handen vouwen, ogen sluiten en/of (moslims) vragen stil en eerbiedig te 

Tijdens de vertelling telkens de toepassing maken naar leven van de kin

Johannes 1:34: ‘En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van 

Doorpraten met de kinderen en hun leefwereld leren kennen.

Opletten of iemand een persoonlijk gesprekje wil/nodig heeft.

Vragen aan de kinderen of er dingen zijn waarvoor je kunt bidden en dan

Bidden en danken n.a.v. de vertelling en gesprekjes met de kinderen. 

Wijs de kinderen daarna op de naam JEZUS. 
Vraag of ze weten wie Jezus is. Vraag daarna of 
ze weten wat de naam JEZUS betekent.

Leg uit dat Jezus Zijn naam heeft gekregen 
van God de Vader in de hemel. Jezus is name
lijk de Zoon van God.
Leg uit dat de naam Jezus een heel bijzondere 
naam is. Zijn naam heeft een bijzondere be
tekenis. Jezus betekent ‘Redder; Zaligmaker’.
Waarom zou God Zijn Zoon zo genoemd heb
ben? God laat daarmee zien dat Jezus jou kan 

De naam Jezus betekent dus ook dat jij gered 
moet worden. De Bijbel zegt dat als jij niet gered 
wordt, je verloren gaat. Dat komt vanwege alle 
verkeerde dingen, de zonden die je doet. Hier
over gaan we het vandaag hebben. ”Voordat we 
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Hoofdthema Rondom Jezus   

Lesthema De Heere Jezus is de Zoon van God: God Zelf bevestigt dat de Heere Jezus Zijn 
Zoon is.

Bijbelgedeelte Matthéüs 3:13-17

Te leren tekst Johannes 1:34: “En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.”

Kernwaarheid De Heere Jezus is de Zoon van God en is door God gestuurd om mensen te verlos-
sen.

Bijlagen NT01.A01 – Bijbeltekst Johannes 1:34 – A3 blad
NT01.A02-05 – Bijbeltekst Johannes 1:34 – A4 bladen
NT01.A06 – Werkje – duif jonge kinderen
NT01.A07 – Werkje – duif oudere kinderen

Les A

De Heere Jezus 
is de Zoon van God

Zingen
Bij deze les kunnen de volgende psalmen en liederen gezongen of aangeleerd worden:
► Psalm 105:5 – God zal Zijn waarheid nimmer krenken
► Psalm 133:3 – Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ den zegen
► Psalm 134:3 – Dat ’s HEEREN zegen op u daal’
► Zangbundel – Ere zij aan God de Vader
► Zangbundel – Heilig, heilig, heilig

De Heere Jezus is de Zoon van God: God Zelf bevestigt dat de Heere Jezus Zijn 

“En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.”

De Heere Jezus is de Zoon van God en is door God gestuurd om mensen te verlos-

Bij deze les kunnen de volgende psalmen en liederen gezongen of aangeleerd worden:
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3. Bijbelles
3.1 Doel

Het doel van de Bijbelles is om de kernwaarheid 
aan de kinderen over te brengen: de Heere Jezus is 
de Zoon van God en is door God gestuurd om men-
sen te verlossen. Deze kernwaarheid komt verschil-
lende keren terug in de les. Maak bijvoorbeeld de 
volgende toepassingen richting de kinderen:
► Jezus is niet gekomen om ons te verlossen van 

aardse vijanden en een vredig leven te geven. 
Hij kwam om ons te verlossen van de zonden. 

► Zonden: dat zijn niet alleen alle verkeerde 
dingen die je elke dag doet, maar vooral dat 
je God niet kent en niet liefhebt. Daardoor 
kunnen we nooit echt gelukkig zijn.

► De Verlosser is anders dan de Joden dachten. 
Toch is Jezus van Nazareth de door God aan-
gewezen Verlosser en Zoon van God. God 
Zelf maakt dit duidelijk door de gebeurtenis-
sen rondom de doop van Jezus.

3.2 Vertelling
Midden in de woestijn van Israël staat een gro-
te groep mensen. Wat doen ze daar? Ze staan 
aandachtig te luisteren. Het is ademloos stil. 
Niemand lijkt last te hebben van de warmte en 
de zon. Veel mensen komen elke dag naar deze 
plaats in de woestijn. Vol eerbied luisteren ze 
naar de man die in het midden staat. Wie beter 
kijkt, ziet dat hij vreemde kleren aanheeft. Hij 
draagt een mantel van kamelenhaar en heeft een 
leren gordel om. Ook wat hij eet is bijzonder: hij 
leeft van sprinkhanen en van wilde honing. Deze 
man is Johannes: ‘Johannes de Doper’. Zodra de mensen bij Johannes komen, begint hij 

te vertellen. Johannes vertelt over de Verlosser. 
Iemand Die deze mensen zal verlossen van hun 
vijanden en hen weer vrij zal maken. God heeft in 
de Bijbel beloofd dat de Verlosser zal komen. De 
mensen willen graag weten Wie Deze Verlosser 

is. Wanneer zal Deze Verlosser komen? Zullen ze 
dan eindelijk verlost worden van hun vijanden, 
de Romeinen, die al zo lang de baas zijn in hun 
land? Zal er dan eindelijk vrede zijn in Israël? Ja, 
dat willen de mensen wel!

Kun je begrijpen dat deze mensen graag horen 
over iemand die hen komt verlossen van de vij-
anden? Zou jij het ook fijn vinden als er iemand 
komt, die ervoor zorgt dat er vrede op deze aar-
de komt? Dat er geen oorlog en ruzie meer is? 
Dat er een einde komt aan alle vervelende en 
verdrietige dingen?

Elke dag opnieuw komen er mensen naar Johan-
nes luisteren. Als ze Johannes horen vertellen 
over de Verlosser, gaan ze steeds meer naar Hem 
verlangen: “Wanneer zal Hij komen? Wanneer 
zal het vrede worden?” “Nog even”, zegt Johan-
nes, “dan komt Hij. Jullie moeten je erop voorbe-
reiden, zodat je er klaar voor bent wanneer Hij 
komt”, zegt Johannes. “Maar hoe moet dat dan?” 
vragen de mensen aan hem. “Bekeer je en laat je 
dopen in de Jordaan”, zegt Johannes. Sommige mensen schrikken van wat Johannes 

zegt. Anderen begrijpen het niet. Wat bedoelt 
hij? Johannes bedoelt dat de mensen hun leven 
moeten veranderen. Ze moeten niet langer zon-
digen, maar leven zoals God dat wil. Dat bete-
kent ‘bekering’. Ook moeten ze zich laten dopen 
in de Jordaan. Daarmee laten ze aan iedereen 
zien ze dat ze veel verkeerde dingen hebben ge-
daan. Sommige mensen zijn boos op Johannes 
en zeggen: “Wij doen toch niets verkeerd! De 
Romeinen, de vijanden, dat zijn de boosdoeners, 
maar wij toch niet?” Anderen geloven wat Johan-
nes zegt. Ze vertellen eerlijk hun zonden en wor-
den door Johannes gedoopt. Hij neemt hen mee 
het water in en dompelt hen onder. 

De Bijbel zegt dat jij en ik ook elke dag veel ver-
keerde dingen doen. De Bijbel noemt dat zonde. 

de heere jezus  is de zoon van god

het verhaal hierover vertellen, mogen jullie alle-
maal helpen om de letters van JEZUS te verven 

wordt, je verloren gaat. Dat komt vanwege alle 
verkeerde dingen, de zonden die je doet. Hier-
over gaan we het vandaag hebben. ”Voordat we 
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Psalm 134:3 – Dat ’s HEEREN zegen op u daal’
Zangbundel – Ere zij aan God de Vader
Zangbundel – Heilig, heilig, heilig
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De Verlosser is anders dan de Joden dachten. 
Toch is Jezus van Nazareth de door God aan
gewezen Verlosser en Zoon van God. God 
Zelf maakt dit duidelijk door de gebeurtenis
sen rondom de doop van Jezus.

3.2 Vertelling
Midden in de woestijn van Israël staat een gro-
te groep mensen. Wat doen ze daar? Ze staan 
aandachtig te luisteren. Het is ademloos stil. 
Niemand lijkt last te hebben van de warmte en 
de zon. Veel mensen komen elke dag naar deze 
plaats in de woestijn. Vol eerbied luisteren ze 
naar de man die in het midden staat. Wie beter 
kijkt, ziet dat hij vreemde kleren aanheeft. Hij 
draagt een mantel van kamelenhaar en heeft een 
leren gordel om. Ook wat hij eet is bijzonder: hij 
leeft van sprinkhanen en van wilde honing. Deze 
man is Johannes: ‘Johannes de Doper’. Zodra de mensen bij Johannes komen, begint hij 

te vertellen. Johannes vertelt over de Verlosser. 
Iemand Die deze mensen zal verlossen van hun 
vijanden en hen weer vrij zal maken. God heeft in 
de Bijbel beloofd dat de Verlosser zal komen. De 
mensen willen graag weten Wie Deze Verlosser 

zien ze dat ze veel verkeerde dingen hebben ge
daan. Sommige mensen zijn boos op Johannes 
en zeggen: “Wij doen toch niets verkeerd! De 
Romeinen, de vijanden, dat zijn de boosdoeners, 
maar wij toch niet?” Anderen geloven wat Johan
nes zegt. Ze vertellen eerlijk hun zonden en wor
den door Johannes gedoopt. Hij neemt hen mee 
het water in en dompelt hen onder. 

De Bijbel zegt dat jij en ik ook elke dag veel ver
keerde dingen doen. De Bijbel noemt dat zonde. 
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6. Quizvragen
1.  Waar gaan de mensen van Nazareth naartoe 

op de sabbat?
 Naar de synagoge.

2. Wie spreekt er op die dag in de synagoge?
 Jezus van Nazareth.

3. Waar leest Jezus uit voor?
 Uit een boekrol, de boekrol van Jesaja.

4. Waarom is het zo stil als Jezus spreekt in de synagoge? 
 De mensen luisteren goed, ze horen dingen die ze graag willen horen, ze zijn nieuwsgierig.

5. Wanneer verandert de stilte in onrust?
  Als Jezus vertelt over het ongeloof, dat ze vroeger ook al niet naar de profeten wilden luisteren en dat 

ze ook niet naar Hem zullen luisteren.

6. Wat geloven de mensen in de synagoge niet van Jezus?
 Ze geloven niet dat Hij de Zoon van God is, ze denken dat Hij de zoon van de timmerman is.

7. Wie verwachten de mensen in Nazareth als Verlosser? 
 Iemand die uit een belangrijke familie komt, en die voor vrede met de Romeinen zal zorgen.

8. Wat gebeurt er dan? 
  Enkele mensen staan op en slepen Jezus uit de synagoge naar buiten. Ze zijn van plan om Hem van de 

berg af te werpen.

9. Hoe laat Jezus zien dat Hij de Zoon van God is, en dus alle macht heeft?
 Hij rukt Zich los, niemand kan Hem tegenhouden. Hij verlaat Nazareth.

10. Wat betekent: ‘Wie niet voor Jezus is, is tegen Hem’?
 In je leven moet je een keuze maken: in Jezus geloven als je Verlosser en anders verwerp je Hem.

QUIZ
Korte vragen vanuit 

de vertelling.

Kinderevangelisatiemethode Bij de hand NT01  1
kinderevangelisatiemethode “bij de hand”

lessenserie

1

Rondom JezusRondom Jezus
nieuwe testament

Kinderevangelisatiemethode Bij de hand NT02  1
kinderevangelisatiemethode “bij de hand”

lessenserie

2

Het leven van JezusHet leven van Jezus
nieuwe testament

Het leven van JezusHet leven van JezusHet leven van JezusHet leven van JezusHet leven van Jezus

Bij de hand

1

kinderevangelisatiemethode “bij de hand”

themanummer
1

Bidden,s�eken tot God

Bidden,s�eken tot God

thema gebed

THEMA
NUMMER

NIEUW

GRATIS VOORLICHTINGS   AVOND? STUUR EEN AANVRAAG NAAR EVANGELISATIE@HHK.NL
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ADVERTENTIESADVERTENTIES

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

 
 

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

VAN STAVEREN
begrafenisverzorging

  Overal te ontbieden, dag en nacht bereikbaar

Vraag geheel vrijblijvend het boekje ’Mijn Laatste Wens’
vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

  0172 23 33 38

Geestelijke 
hulp 
onbetaalbaar

kamerlid SGP, Chris Sto er:

>> lees verder op de website

globalrize.nl/vrienden

ZENDING VIA INTERNET

Word vriend van 
GlobalRize en ontvang 
een boek van Gor 
Khatchikyan cadeau

KKiieesstt  uu  vvoooorr
nnaattuuuurrlliijjkk??
Kies dan voor de
Ei-shampoo van
Suripanal! Geschikt
voor normaal of
droog haar.

Heeft u een ander
haartype? Bezoek
de website voor
meer informatie.

  06-23734754  info@suripanal.eu  www.suripanal.eu
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Samengevoegd...! 
Zicht op de kerk en Kerkblad 

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de eerste samengevoegde uitgave van het ledeninformatieblad ‘Zicht op de kerk’  

en het Kerkblad. 

Na een intensieve voorbereiding door beide redacties is er dankbaarheid dat er nu één blad is. Het zal 

tweewekelijks verschijnen om alle leden, jong en oud, van informerende en bezinnende artikelen te 

voorzien. Ook aan de kinderen is gedacht. De HHJO verzorgt in iedere uitgave een kinderrubriek. 

Het blad zal vier keer per jaar, zoals u gewend bent, gratis verspreid worden onder alle leden van de kerk. 

Om u kennis te laten maken met de vernieuwde uitgave, zult u de volgende twee uitgaven ook gratis 

ontvangen. 

Het blad is voor de leden van de kerk een belangrijk middel om op de hoogte te blijven van de actuele 

kerkelijke ontwikkelingen. Daarom zou ‘Zicht op de kerk’ bij geen van de leden mogen ontbreken…!  

Als u nog geen abonnee bent, kunt u zich aanmelden via de website van de kerk, www.hhk.nl/zodk.  

Het is ook mogelijk een email te sturen naar abonnement@hhk.nl of te bellen naar het kerkelijk bureau 

(0318-505541). Een abonnement kost slechts € 19,50 per jaar! 

Als redactie van Zicht op de kerk is het onze wens dat het blad een middel is waardoor u en jullie zicht 

houden op het kerkelijk leven, maar vooral meer en meer zicht krijgen op dé Kerk. 

Namens de redactie, 

Dr. P.C. Hoek, hoofdredacteur

WERELDGODSDIENSTEN

Bij dit vak worden de vijf grote wereldgodsdiensten 

besproken. Het eerste jaar kijken we naar de Islam 

en het Jodendom. Het is belangrijk voor een gesprek 

als je kennis hebt van de inhoud van deze religies. 

MULTICULTURELE SAMENLEVING

Ook dit is een belangrijk vak. We proberen vanuit de 

verschillende culturen naar onze gesprekspartners 

te kijken. Kennis van de cultuur van de gespreks-

partner is belangrijk voor een goed gesprek.  

Hoe verhouden religie en cultuur zich tot elkaar? 

Wat zijn de verhoudingen tussen de religies onder-

ling? Wat zijn de oorzaken en consequenties van 

secularisatie? Wat is de plaats van de kerk en de 

christen in een plurale samenleving? 

We wensen Gert, Herman en Jacco (en met hen alle 

andere studenten) succes en zegen bij de verdere 

studie.

INTERESSE GEKREGEN?

De opleiding is bedoeld om personen op te leiden 

tot evangelist of medewerker binnen het evange-

lisatiewerk en zo mogelijk ook als zodanig officieel 

te worden aangesteld binnen een evangelisatie-

project van een gemeente of classis. Het gaat niet 

primair om betrokken gemeenteleden die folders 

uitdelen of als vrijwilliger bij een kinderclub assiste-

ren, maar om personen die naast uitvoerende taken 

ook een toerustende en coördinerende rol binnen 

een evangelisatieproject vervullen. Van dergelijke 

personen wordt naast bewogenheid met zielen ook 

de nodige expertise gevraagd en het curriculum 

van de opleiding heeft als doel hierin zoveel moge-

lijk te voorzien.

EVANGELISATIEDAG De evangelisatiedag die 

gepland was op 20 februari a.s. is verplaatst is 

naar D.V. medio september. Op de website 

www.hhk.nl/evangelisatiedag is meer informatie 

te vinden. 

SAMENGEVOEGD …!  ZICHT OP DE KERK EN KERKBLAD
 

Vanaf 1 januari jl. zijn het ledeninformatieblad ‘Zicht 

op de kerk’ en het Kerkblad samengevoegd. Voor de 

abonnees van het Kerkblad verandert er niets. Zij blij-

ven tweewekelijks het blad in de brievenbus krijgen. 

Degenen die geen abonnee zijn van het Kerkblad 

ontvangen nog dit nummer en ook het volgende 

nummer, daarna stopt 

het en krijgt u het 

blad nog slechts 

één keer per 

kwartaal. Het blad is voor de leden van de kerk een 

belangrijk middel om op de hoogte te blijven van de 

actuele kerkelijke ontwikkelingen. Daarom zou ‘Zicht 

op de kerk’ bij geen van de leden mogen ontbreken.

U kunt zich aanmelden via de website van de 

kerk, www.hhk.nl/zodk. Ook per email kunt u zich 

aanmelden: abonnement@hhk.nl en telefonisch 

(0318-505541). Een abonnement kost slechts 

€ 19,50 per jaar.

zicht op de kerk 11



DE BELIJDENIS VAN WESTMINSTER

DE SACRAMENTEN

Als we de behandeling van het thema sacra-

menten in de Westminster Confessie (WCF) 

vergelijken met de behandeling in de Neder-

landse Geloofsbelijdenis (NGB) en de Heidel-

bergse Catechismus (HC), blijkt – evenals bij de 

gemeenschap der heiligen – de grondigheid 

en uitgebreidheid waarmee de Westminster de 

Heilige Schriften wil naspreken. De Westmin-

ster wijdt er vijf paragrafen aan. 

FUNDAMENT

In het eerste artikel geeft de Westminster een 

uitgebreide definitie van wat zij onder een 

sacrament verstaat: ‘het zijn heilige tekenen 

en zegels van het genadeverbond, die door 

God Zelf zijn ingesteld’. Heel expliciet wordt 

hier het genadeverbond verbonden aan de 

sacramenten. Spreken de NGB en de HC over 

de verzegeling van Gods beloften, de WCF 

onderstreept het genadekarakter van deze 

beloften. Ze zijn geworteld in en gefundeerd op 

Gods genadige ontferming in Christus Jezus. 

Tegelijk wordt hiermee ook de vastheid en de 

zekerheid van Gods beloften onderstreept. 

God heeft Zich in een verbond van genade 

verplicht tot vervulling ervan. En God is een 

verbondshoudend God, wat uit Zijn lippen ging 

blijft vast en onverbroken.

HEILIG

Het sacrament is heilig. Het teken en zegel is 

geheiligd, apart gezet. Het is heilig omdat het 

ons door God gegeven is. En God is heilig. Daar-

WESTMINSTER 
CONFESSIE

Ds. W.M. Mulder, Wijk bij Heusden 
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om dienen we ook heilig met de sacramenten om 

te gaan. Dat geldt voor beide sacramenten, doop en 

avondmaal, de enige sacramenten die Christus Zelf 

heeft ingesteld. Het stelt ons wel voor de vraag hoe 

wij omgaan met de heiligheid van de sacramenten. 

Beseffen we iets van Gods vlekkeloze heiligheid als 

wij deelnemen aan het Heilig Avondmaal en in dat 

licht iets van onze onheiligheid? Of nemen wij het 

teken en zegel met een rechthebbend, onvernederd 

en daarmee ook met een ongelovig hart? Hoelang 

ontheiligen we het sacrament al als belijdend lid van 

de gemeente door in ons ongeloof te volharden en 

het sacrament te laten voor wat het is? Heilig is niet 

alleen het avondmaal, maar ook het sacrament van 

de doop. Als er onder ons iets uitgehold lijkt, is het de 

inhoud en de heiligheid van de doop. Temeer als we 

beseffen dat het sacrament een heilig teken en een 

heilig zegel is, dat God ons gegeven heeft.

TEKEN EN ZEGEL

Allereerst is een sacrament een teken van het ge-

nadeverbond. Het maakt zichtbaar wat in woorden 

geschreven werd en dan wel heel specifiek ‘Christus 

en Zijn weldaden’. In het voorgaande artikel heb ik 

over dit onderscheid reeds geschreven. Het feit dat 

Gods kinderen dat nodig hebben, maakt hun blind-

heid, grovigheid en onvatbaarheid openbaar. Daarom 

gaat God Zijn Woord zichtbaar maken. Maar het is 

niet zomaar een afbeelding. In paragraaf II maakt 

de WCF ons duidelijk dat er een geestelijke band of 

sacramentele eenheid is tussen het teken en de zaak 

die erdoor wordt afgebeeld. Een duidelijk voorbeeld 

vinden we in Genesis 17:10, waar God tot Abraham 

spreekt: ‘Dit is Mijn verbond, dat gij houden zult tus-

sen u en tussen uw zaad na u’. En wat is dat dan? ‘dat 

al wat mannelijk is u besneden worde.’ Of zoals Jezus 

het Avondmaal ingesteld heeft toen Hij het gebroken 

brood Zijn lichaam noemde en de beker Zijn vergoten 

bloed (Matth. 26:26-28). Dus het aardse teken beeldt 

een geestelijke werkelijkheid uit. Hierdoor gebeurt 

het dat de namen en de uitwerking van het ene aan 

het andere worden toegeschreven. Dat geldt zowel 

voor de sacramenten van het Oude- als het Nieuwe 

Testament. De WCF verwijst dan naar 1 Korinthe 10:1-

4, waar Paulus de steenrots Christus noemt.

Naast een teken is het sacrament ook een zegel. Ze 

wil niet alleen Christus en Zijn weldaden afbeelden, 

maar ook ons aandeel in Christus bevestigen. Ik 

vind dat zo bijzonder mooi verwoord in onze NGB 

als zij opmerkt ‘Zo zijn dan de tekenen niet ijdel, 

noch ledig, om ons te bedriegen, want Jezus Chris-

tus is hun waarheid, zonder Wien zij niet met al zijn 

zouden’. En er is niemand zo gewillig om Zaligma-

ker van zondaren te zijn, dan Jezus, er is niemand 

die volkomen kan zaligmaken dan Jezus, er is nie-

mand die zo’n volkomen gerechtigheid verworven 

heeft dan Jezus. En dat ligt nu allemaal opgesloten 

in dat teken en zegel. Als we het mogen zien met 

onze ogen, tasten met onze handen en smaken 

met onze mond. Zo zéker mag door het geloof ge-

weten worden: ‘Niet alleen voor anderen, maar ook 

voor mij’. Want Jezus Christus is hun waarheid!

 

Beseffen we iets van Gods vlekkeloze 
heiligheid als wij deelnemen aan het 
Heilig Avondmaal en in dat licht  
iets van onze onheiligheid?

HET DOEL

Waartoe heeft God de sacramenten ingesteld? De 

WCF geeft vier doelen. Ik noemde de eerste twee, 

namelijk ‘om Christus en Zijn weldaden af te beel-

den en ons aandeel in Christus te bevestigen’. Maar 

ze vormen ook een zichtbaar onderscheid tussen 

degenen die tot de Kerk behoren en de rest van de 

wereld. Daarom worden ze ook heilig genoemd, 

zoals hierboven al is genoemd. Hoe aangrijpend 

is het dan wanneer wij het teken en zegel van de 

Heilige Doop dragen of dat van het Heilig Avond-

maal mochten ontvangen en wij gelijktijdig leven en 

denken zoals de rest van de wereld leeft en denkt. 

Sacramenten verplichten tot ‘gij geheel anders’. Zij 

zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld, zo 

verwoordt Christus het Zelf in het hogepriesterlijk 

gebed (Joh. 17). Wat hebben we dan bekering nodig 

in onze gemeenten, in ons persoonlijk leven. Wat 

zou de Naam van de HEERE, God in Christus Jezus, 

toch verheerlijkt worden als de sacramenten wer-

kelijk weer het onderscheid met de wereld duidelijk 

maken. Nee, dan worden we niet wereldvreemd, 

o nee, dan staan we midden in de wereld.  Als een 

zout. Bederfwerend en smaakmakend. En om dit 

nu in de praktijk te kunnen brengen heeft God aan 
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Zijn Kerk juist de sacramenten gegeven. Want het 

laatst geformuleerde doel in de WCF luidt dat God 

de sacramenten heeft ingesteld om ons, naar Zijn 

Woord, plechtig aan de dienst van God in Christus 

te verbinden. Een sacrament werkt iets uit in Gods 

Kerk. En daarover gaat paragraaf 3.

‘Want ook wij allen zijn door één Geest
tot één lichaam gedoopt’.

DE WERKING

Doop en Heilig Avondmaal werken iets uit. De 

genade die in het sacrament wordt uitgestald wordt 

daarin ook meegedeeld. Duidelijk zegt de WCF dat 

dit niet gebeurt door enige kracht in het sacrament 

zelf. Ook is die uitwerking niet afhankelijk van de 

vroomheid of gesteldheid van degene die het sa-

crament bedient. Daarbij wordt nog wel opgemerkt 

dat de sacramenten alleen bediend mogen worden 

door een dienaar van het Woord die op een wettige 

manier in het ambt is gesteld.

Maar waarin ligt dan wel de krachtige werking 

van het sacrament? Allereerst in het werk van de 

Heilige Geest. In 1 Korinthe 12:13 lezen we immers: 

‘Want ook wij allen zijn door één Geest tot één 

lichaam gedoopt’. Het is de Heilige Geest Die 

Christus in het sacrament geestelijk present stelt 

en in Hem krachtig doet zijn. Waarin ligt de tweede 

krachtbron van het sacrament? Dat is gelegen in 

het instellingswoord. Doordat Christus het heeft 

voorgeschreven heeft Gods Kerk allereerst de 

toestemming om het sacrament te gebruiken. 

De vrijmoedigheid is gefundeerd in Christus’ eigen 

voorschrift. Maar daarbij bevat dit instellingswoord 

ook een belofte dat wanneer wij het sacrament 

waardig ontvangen dit ook aan ons ten goede 

komt. Wat kunnen we dan alleen tot onze schade 

de sacramenten of niet, of onheilig gebruiken. Maar 

meer nog: wat een machtige aansporing om op 

waardige wijze beide sacramenten te ontvangen. 

Dan loopt de gezegende werking niet altijd parallel 

met ons gevoel, maar dan is ze wel verzekerd en 

zal ze ook ons aandeel in Christus telkens weer en 

telkens meer bevestigen. 

WESTMINSTER CONFESSIE - ARTIKEL 27 

DE SACRAMENTEN 

1. Sacramenten zijn heilige tekenen en zegels 

van het verbond der genade door God Zelf in-

gesteld, om Christus en Zijn weldaden duidelijk 

voor te stellen, en om ons deelhebben in Hem 

te bevestigen, en ook om een zichtbaar onder-

scheid te maken tussen wie tot de kerk behoren 

en de rest van de wereld. En op een plechtige 

manier verbinden ze hen aan de dienst van God 

in Christus, naar Zijn Woord. 

2. In elk sacrament is er een geestelijke relatie of 

sacramentele eenheid tussen het teken en de 

zaak die afgebeeld wordt. Daarvandaan komt 

het dat de namen en werkingen van het een aan 

het ander worden toegeschreven. 

3. De genade die in of door de sacramenten wordt 

tentoongesteld, wordt, bij juist gebruik, niet door 

de een of andere kracht die in haar zou liggen 

geschonken. Ook hangt de kracht van een sacra-

ment niet af van de vroomheid of intentie van hem 

die het bedient maar van het werk van de Geest 

en het instellingswoord. Dat laatste bevat, samen 

met een voorschrift dat tot het gebruik ervan 

machtigt, een belofte dat het ten goede komt aan 

wie het waard zijn het te ontvangen. 

4. In de bedeling van het evangelie zijn er 

maar twee sacramenten door Christus onze 

Heere ingesteld, namelijk de doop en het 

avondmaal des Heeren. Geen 

van deze beide mag 

door iemand 

anders worden 

bediend dan 

door een dienaar 

des Woords die 

wettig in het ambt 

gesteld is.

 5. De sacramenten van 

het Oude Testament wa-

ren, met betrekking tot de 

geestelijke dingen die erdoor 

afgebeeld en tentoongesteld 

werden, in wezen dezelfde 

als die van het Nieuwe.
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MANNENBOND

MANNENBOND

VAN DE BESTUURSTAFEL

A.D. 2020 gaat de geschie-

denis in als het jaar van de 

corona-pandemie. Diepe 

sporen zijn getrokken in het 

persoonlijk-, het gezins-, het 

kerkelijk en maatschappelijk 

leven. Aangrijpend…! Weten 

we dat we niet meer zijn dan 

vreemdelingen en bijwoners 

voor Gods aangezicht, gelijk 

al onze vaders? Leer ons alzo 

onze dagen tellen, dat wij een 

wijs hart bekomen.

Door het verscheiden van 

ds. J.C. den Toom en het 

bedanken van twee andere 

bestuursleden hebben we 

als bestuur gezocht naar 

bekwame vervangers. Na het 

raadplegen van de clas-

ses heeft dit geleid tot een 

voordracht van: ds. IJ.R. Bijl, 

dhr. F.P.A. Meeuwissen uit St. 

Maartensdijk en dhr. A.K. van 

der Haar uit Vriezenveen. De 

leden hebben unaniem met 

deze voordracht ingestemd. 

Namens alle leden wensen 

we onze nieuwe bestuurders 

Gods onmisbare zegen toe.

De scheidende bestuursleden 

dhr. A.J. Doorn uit Nieuwe-Ton-

ge en dhr. A.J. Beekman uit 

Rijssen danken we, namens 

alle leden, hartelijk voor hun 

inzet en betrokkenheid. Wij 

wensen beide mannenbroe-

ders toe dat zij vruchten zullen 

dragen, en dat zij fris en groen 

zullen zijn, om te verkondigen 

dat de HEERE recht is: Hij is 

mijn Rotssteen en in Hem is 

geen onrecht. We hopen en 

bidden dat het verenigingsle-

ven in 2021 herstart wordt met 

een gloed en warmte die de 

mannenbroeders in het hart 

treffen, tot eer en heerlijkheid 

van de Koning der koningen.

K. van den Herik | Secretaris

TER OVERDENKING

‘Gij evenwel, Gij blijft Dezelfd’, o 

Heere!’  (Psalm 74:12 berijmd)

Ook voor de Mannenbond 

en de bij de Mannenbond 

aangesloten verenigingen is 

2020 een veelbewogen jaar 

geweest. Aan het vereni-

gingsjaar 2019-2020 kwam 

medio maart abrupt een ein-

de als gevolg van de eerste 

lockdown. In de zomerperio-

de, nadat de eerste golf van 

besmettingen voorbij leek te 

zijn, hebben de besturen van 

de meeste verenigingen toch 

weer hun voorbereidingen 

getroffen om in het najaar 

het verenigingsleven weer 

voorzichtig op te starten. De 

meeste verenigingen zullen 

toen ook wel weer hun eerste 

verenigingsavond(en) hebben 

gehad, waarna echter, als ge-

volg van de tweede golf van 

de pandemie, het opnieuw 

niet meer mogelijk bleek om 

samen te komen. Wellicht 

gold voor een enkele vereni-

ging dat zij daarna toch nog in 

een grote ruimte konden sa-

menkomen, maar dat zullen 

uitzonderingen zijn geweest.

Ook voor het bestuur van de 

Mannenbond was 2020 een 

alleszins veelbewogen jaar. 

Verschillende bestuursleden 

moesten, om persoonlijke re-

denen, het besluit nemen om 

terug te treden. Terwijl onze 

voorzitter van het eerste uur, 

wijlen ds. J.C. den Toom, ons 

is ontvallen door de dood. 

Met schroom en in afhanke-

lijkheid worden nu de open-

gevallen plaatsen ingenomen 

door andere mannen voor wie 

ook geldt dat zij hun aard-

se taak, ook wat betreft de 

Mannenbond, maar voor een 

kleine tijd, in het licht van de 

eeuwigheid althans, kunnen/

zullen verrichten.

Tijden veranderen, bestuurs-

leden treden terug, of moeten 

zelfs door overlijden hun 

plaats leeg laten. Het vervult 

ons met weemoed. Toch geldt 

dat wij elkaar vanuit de Schrift 

mogen en moeten voor-

houden dat de Heere altoos 

Dezelfde is en Zijn Woord 

onveranderlijk. Daarom is het 

ook zo uiterst noodzakelijk om 

de Schriften te onderzoeken. 

Moge dat veel gebeuren, juist 

ook in coronatijd, persoonlijk, 

maar, op Gods tijd en wijze, 

ook weer in verenigingsver-

band. Als het goed is, is er 

daarvoor onder ons veel ge-

bed aan de troon der genade.

 Ds. IJ.R. Bijl | Voorzitter
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BOEKBESPREKING

Naar mijn besef hebben de auteurs van het 

boek een belangrijke dienst bewezen aan hen 

die pastorale zorg geven, zowel in de ambtelij-

ke dienst als daarbuiten. Maar ook anderen die 

te maken krijgen met psychisch lijden in het 

leven van gezins- of familieleden, gemeente-

leden of collega’s kunnen hun winst doen met 

de inzichten die hier worden aangereikt. 

Ik schrijf ‘auteurs’ want aan het boek hebben 22 

schrijvers meegeschreven, die elk vanuit hun 

eigen expertise hun licht over de verschillende 

psychische problemen en stoornissen laten 

schijnen. Zo komen onder andere aan de orde: 

autisme, ADHD, angststoornissen, dwangstoor-

nissen, depressie, suïcidaliteit, schizofrenie en 

psychotische stoornissen, verslaving, eet-

stoornissen, seksuele problemen, burn-out 

en dementie. Enerzijds is dat de kracht van 

de gekozen opzet: er wordt geschreven door 

mensen die op specifieke gebieden deskundig 

zijn. Anderzijds brengt het met zich mee dat 

de diepgang en de leesbaarheid onderling wel 

wat variëren. De eindredactie van het boek is 

in de kundige handen van prof. dr. Hanneke 

Schaap-Jonker.

VERSCHILLENDE ACCENTEN 

De variatie aan auteurs brengt ook verschillen 

in theologische en geestelijke accenten met 

zich mee. Dat zijn zij zich ook terdege bewust. 

Het wordt in het ‘Woord vooraf’ ook direct 

al expliciet genoemd. De lezer zal zich in de 

beschreven casus en in de geestelijke duiding 

die wordt gegeven de ene keer meer her-

kennen dan de andere keer. Als de redacteur 

daarbij opmerkt dat ze hoopt dat de lezer daar 

‘Eén op de vijf Nederlanders heeft een psychische stoornis. Het kan dus niet anders  
of iedere werker in het pastoraat krijgt hiermee te maken.’ Het is de eerste zin die te lezen 
staat op de achterkant van het boek Handboek pastoraat bij psychische problemen dat 

eind 2020 is verschenen. Het belang van het onderwerp is  
daarmee duidelijk onder woorden gebracht. 

PA S T O R A AT E N  
P S YC H I S C H L I J DE N

Dr. P.C. Hoek, Sommelsdijk
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doorheen zal kunnen zien en de geboden informa-

tie zal kunnen gebruiken, is dat wat mij betreft geen 

ijdele hoop. Dat heeft ongetwijfeld te maken met 

de fijngevoeligheid waarmee de dingen beschreven 

zijn en dat is een compliment waard.

De hoofdstukken waarin de verschillende psychi-

sche problemen besproken worden, zijn allemaal 

gelijk van opzet. Eerst wordt het probleem of de 

stoornis beschreven. In veel gevallen krijgt de lezer 

een indruk van de mate waarin de stoornis voor-

komt; de nadruk ligt echter op het geven van inzicht 

in de symptomen van de stoornis en de kenmerken-

de gedragingen die er het gevolg van zijn. Vervol-

gens komt aan de orde op welke wijze de stoornis 

het leven en het beleven van het geloof beïnvloedt 

en vice versa. In de derde plaats geeft elk hoofdstuk 

dan aanwijzingen voor de pastorale omgang met 

hen die aan de betreffende stoornis lijden.

EEN VEELZEGGEND VOORBEELD

Om een wat meer concrete indruk te geven, haal ik 

bij wijze van voorbeeld het hoofdstuk over depres-

sie en bipolaire stoornis wat nadrukkelijker naar 

voren. Deze keuze is niet helemaal willekeurig; ik 

meen dat bijna elke pastor wel te maken krijgt met 

mensen die daaraan lijden. De kenmerken van deze 

stemmingsstoornissen worden helder beschreven, 

de complexe verhouding tussen geloof en deze 

stoornissen toegankelijk uitgelegd. Het gaat me nu 

echter vooral om de wenken ten dienste van het 

pastoraat. Zo benadrukt de auteur het belang van 

aansluiten bij de specifieke behoeften en mogelijk-

heden van de persoon tegenover ons. Wat wil de 

ander dat ik hem of haar doen zal? Op deze wijze 

kunnen we op gelijkwaardige wijze rekening houden 

met zijn of haar kwetsbaarheid. Vervolgens wordt de 

pastor gewaarschuwd om niet te veel tegenwicht 

te willen bieden. Een mens die lijdt aan depressie 

monteren we niet op met enkele woorden van hoop. 

Let wel: die sorteren in de regel het tegengestelde 

effect! ‘Mogelijk wordt hij meer gesterkt door een 

psalm vol aanvechting en verlating, zoals Psalm 88.’ 

Ook waarschuwt de auteur de pastor om depressie 

niet te zien als een teken van ongeloof en spoort hij 

aan om de machteloosheid die we zelf ervaren in 

de ontmoeting en het gesprek met een depressieve 

naaste te verdragen. ‘Je kunt als pastor de aandoe-

ning niet genezen. Maar je bent wel belangrijk door 

(er) trouw te zijn, te luisteren, mee te zoeken naar 

antwoorden op moeilijke vragen en te bidden.’

NUTTIGE WENKEN

U hebt intussen wel gemerkt dat ik het boek met 

waardering heb gelezen. De beschrijving van de 

verschillende vormen van psychisch leed is in de 

regel bondig, overzichtelijk en toegankelijk. De 

meerwaarde van het boek is zonder meer dat het 

toegesneden is op de pastorale zorg. Daarbij blijft 

het niet theoretisch maar wordt het, dankzij het 

consequente gebruik van casussen, ook praktisch. 

Menig pastor zal de gegeven aanwijzingen – de 

zogenaamde do’s en don’ts – dankbaar gebrui-

ken. Wat mij betreft zit het nut van een boek als dit 

misschien nog wel meer in de laatste (don’ts) dan in 

de eerste (do’s). Uiteraard zijn aanwijzingen voor wat 

goed is om te doen als pastor van veel betekenis.  

Het is mij echter juist ook zo heel veel waard als het 

lezen van het boek pastores behoedt voor pijnlijke 

en veelgemaakte fouten. 

PASTORALE LEIDRAAD 

Bij wijze van kanttekening noteer ik twee minpunt-

jes. Naar mijn smaak zijn sommige hoofdstukken 

wat ‘opsommerig’ van aard, met name waar het de 

beschrijving van ziektebeelden betreft. Het gevolg 

ervan is dat de lezer niet gemakkelijk grip op het 

onderwerp krijgt; een beschrijving met meer sa-

menhang zou geholpen hebben. Daarnaast vind ik 

de titel een tikje pretentieus. De aanduiding ‘hand-

boek’ veronderstelt een grondigheid, een breedte 

en een diepte die het boek niet heeft. Maar dat 

stond de auteurs volgens mij ook zeker niet voor 

ogen. Ze wilden een toegankelijke gids schrijven 

voor pastores die geroepen zijn mensen in psy-

chisch leed bij te staan. Een soort pastoraal vade-

mecum dus. En daarin zijn ze prima geslaagd.

BOEKGEGEVENS Handboek 

pastoraat bij psychische 

problemen, Hanneke 

Schaap-Jonker (redactie), 

KokBoekencentrum Uitgevers, 

Utrecht 2020, 171 pagina’s,  

ISBN 9789043534260, € 18,99.
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ZACHT
MOEDIGHEID

We belijden en geloven dat alles  
wat God in Zijn Woord bekendmaakt, 
waar is. Toch kan deze zaligspreking 
de vraag oproepen: hoe zit dit? Laat de 
werkelijkheid van het leven niet zien dat 
de brutalen, de hardmoedigen, de halve 
wereld bezitten? Ja, de werkelijkheid om 
ons heen doet dit geloven. En het is soms 

waar, dat brutalen de halve wereld 
hebben. Maar de zachtmoedigen 

zullen de hele wereld beërven.

Zachtmoedigheid: wat 

wil dit zeggen? Van 

Dale legt het woord 

zachtmoedigheid uit als: 

zacht van gemoed, niet 

geneigd tot heftigheid, 

zich gemakkelijk schikkend. 

Het wordt dus omschreven 

als een karaktertrek. Maar wat 

Ds. W. Nobel, Kesteren

ETHIEK

‘Zalig zijn de 
zachtmoedigen,  

want zij zullen het 
aardrijk beërven.’  

Hoe zit dit?
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als het zijn eigen eer gold, dan was niemand 

zachtmoediger. Moedig als een leeuw voor de zaak 

van God, zacht als een lam voor zijn eigen zaak.’ 

Had Mozes dit van zichzelf? Nee, want we lezen in 

Exodus 2:11: ‘En het geschiedde in die dagen, toen 

Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn 

broederen, en bezag hun lasten; en hij zag, dat 

een Egyptisch man een Hebreeuwse man uit zijn 

broederen sloeg’. In zijn drift sloeg hij hem dood. 

Gevolg was dat hij moest vluchten naar Midian. 

Veertig jaar in de woestijn. In de middellijke weg 

gebruikte de HEERE de omgang met schapen om 

hem te leren wat ware zachtmoedigheid is. 

Wie die goddelijke zachtmoedigheid 
heeft leren kennen in zijn leven,  
weet van zwijgen als het gaat  
om eigen eer. 

Die leerschool duurt het leven lang voor Gods 

Kerk. Ook Mozes heeft moeten leren dat die 

genadevrucht niet uit hem komt. Want wanneer het 

volk Israël tegen hem en Aäron in opstand komt 

omdat er geen water in de woestijn is, dan moet hij 

van de HEERE spreken tegen een steenrots. Maar in 

plaats van te spreken slaat hij in zijn drift en woede 

twee keer met de staf op de rots. 

Wat een diepe les. Hier zien we duidelijk dat ware 

zachtmoedigheid geen karaktereigenschap is. Hoe 

snel kan de woede in ons hart omhoog komen 

als onze naam, mijn positie, wordt aangetast. 

Hoe verontwaardigd kunnen we reageren op de 

onvriendelijkheid van onze vrienden, die goede 

collega of dat gemeentelid. Soms is dit een 

grotere beproeving van onze zachtmoedigheid 

dan de boosheid van onze vijanden. Ware 

zachtmoedigheid is een geestelijke gesteldheid. 

Genade vijlt de ruwheid van de menselijke 

geest. Leeuwenwreedheid verandert in de 

zachtmoedigheid van een lam. Het wordt geleerd 

in de omgang met de volmaakte Zachtmoedige: 

Jezus Christus. Hij heeft gezegd ‘leer van Mij dat Ik 

zachtmoedig ben en nederig van hart….’.

zegt de Bijbel als zij spreekt over zachtmoedigheid? 

Paulus is helder als hij schrijft dat zachtmoedigheid 

een vrucht is van de Geest. Daarmee geeft hij 

aan dat de bron van zachtmoedigheid niet ligt in 

onszelf. Van huis uit geldt dat we hardmoedig zijn. 

We willen niet bukken voor God en voor de ander. 

Maar een zachtmoedig mens belijdt Wie de HEERE 

voor hem is geweest. Herkent zich in de wonderlijke 

belijdenis uit Psalm 18:36: ‘Uw zachtmoedigheid 

heeft mij groot gemaakt’. Hij kan het niet bevatten 

dat de grote almachtige God, Die te groot is voor 

de hemelen om Hem te kunnen bevatten, heeft 

willen omzien naar zo’n nietig, hoogmoedig mens 

op aarde. Hij kan het niet begrijpen dat God zo 

zachtmoedig is omgegaan met zo’n hardmoedige 

als hij is. Dat te overdenken maakt zachtmoedig, 

nederig. Die mens leert klein van zichzelf te denken, 

maar groot en goed van de HEERE. Herkennen wij 

deze vrucht van genade in ons leven? 

Wie die goddelijke zachtmoedigheid heeft leren 

kennen in zijn leven, weet van zwijgen als het gaat 

om eigen eer. Dat zien we onder andere in het 

leven van Mozes. Van hem lezen we in Numeri 12:3: 

‘Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer 

dan alle mensen, die op den aardbodem waren’. 

Mozes toonde dat toen Mirjam zijn leiderspositie 

ter discussie stelde. Geduldig draagt en verdraagt 

hij het onrecht dat hem wordt aangedaan. Hij mag 

het overgeven in de hand van de HEERE. Hij weet 

te zwijgen. Maar als de HEERE dan gaat spreken en 

Mirjam slaat met melaatsheid, dan zegt Mozes niet 

verwijtend: Mirjam, dit is je verdiende straf. Nee, dan 

wordt deze zwijger een bidder aan de troon van 

Gods genade. 

Mozes was zeer zachtmoedig. Maar als het gaat 

om de eer van God, dan is hij heilig zachtmoedig. 

Wanneer hij na 40 dagen van de berg Sinaï komt en 

Israël ziet dansen rondom het gouden kalf, staat er 

in Exodus 32:19 ‘…dat de toorn van Mozes ontstak, en 

dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en dezelve 

aan de berg verbrak. En hij nam dat kalf dat zij 

gemaakt hadden en verbrandde het in het vuur, en 

vermaalde het totdat het klein werd…’. 

Matthew Henry schrijft dan in zijn uitleg: ‘Als het 

om Gods eer ging, zoals in de zaak van het gouden 

kalf, dan was niemand ijveriger dan Mozes, maar 
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INTERVIEW

Vier jaar lang diende u  

als predikant in Andelst.  

Hoe kijkt u terug op de jaren 

als gemeentepredikant.  

Wat vond u kostbaar en  

wat kostte veel?

‘Andelst was een gemeente 

waar ik mij helemaal op mijn 

plek voelde. De gemeente 

weerspiegelt de breedte van 

de Hersteld Hervormde Kerk. 

Ik wens elke kandidaat Andelst 

toe als zijn eerste gemeente. 

Wat mij kostbaar was, waren 

de informele contacten. Ik was 

predikant, maar stond midden 

in de gemeente. Ondanks dat 

Andelst een streekgemeen-

te is, was men betrokken 

op elkaar. Het gebied waar 

de meeste gemeenteleden 

wonen ligt net buiten de 

Biblebelt, in rooms-katholiek 

gebied. Je kunt daar anonie-

mer leven. Gemeenteleden  

hebben elkaar nodig.

Als beginnend predikant 

word je in het diepe gegooid. 

Mijn eerste kerkenraads-

vergadering in Andelst open-

de ds. J.C. Den Ouden. Na de 

kennismaking vertrok hij. Toen 

DS. J. KOMMERIE DIENT AFWISSELEND  
IN TOGA EN TENUE 

Kand. A.S. Middelkoop

DE WERKVLOER OP  
& KOFFIEDRINKEN 

‘De Heere  
Jezus roept ons op  

in de Bergrede om een 
lichtend licht en een 
zoutend zout te zijn...  

...Zo wil ik met beide 
benen in de wereld van  

defensie staan’
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moest dat broekje van 31 jaar 

leiding gaan geven aan een zes-

tal mannen, die een stuk ouder 

waren. Het gemak waarmee zij 

mijn leiding accepteerden heeft 

mij altijd verwonderd.’ 

 

Nu dient u bij defensie.  

Wat bracht u daartoe?  

‘Tijdens mijn kandidatentijd 

moest ik behoorlijk lang wachten 

op een beroep. Juist die periode 

heeft mij geleerd dat het predi-

kantschap niet alleen beperkt is 

tot de kerk. Ik deed vrijwilligers-

werk bij Gevangenenzorg Neder-

land. Ook daar zijn predikanten 

actief, als justitiepredikant.

 

Toen er naderhand een adver-

tentie voor krijgsmachtpredi-

kant in de krant stond, hield mij 

dat bezig. Het voelde als een 

beroepingsproces. Het heen en 

weer geslingerd worden tussen 

gemeente en roeping. Ik heb een 

brief gestuurd met het gebed of 

de Heere het wilde toesluiten, 

als dit niet de weg was. Ik ervaar 

daar de leiding van de Heere in. 

Twee mensen in mijn omgeving 

vormden mede een aanleiding 

om voor defensie te gaan werken. 

Allereerst mijn jongere broer 

Mark, die bij de geneeskundi-

ge troepen zit. Maar ook Mark 

Brouwer, kapitein bij de mariniers, 

die op dit moment in Amerika zit. 

Ook een gesprek met een andere 

krijgsmachtpredikant, ds. P. van 

Duijvenbode, heeft mij geholpen.’ 

 

Wat houdt uw werk in?

‘Ik houd mij met name bezig met 

presentiepastoraat. Dat bete-

kent dat je aanwezig bent op de 

werkvloer en contact zoekt met 

de mensen. Waarbij je altijd met 

de vraag in het achterhoofd zit: 

‘Is deze mens werkelijk mens 

zoals hij zou moeten zijn?’ Je 

zoekt naar het welzijn van zowel 

de militairen als de burgers. De 

gesprekken variëren van zo nu 

en dan een geloofsgesprek, tot 

problemen met de commandant, 

of problemen in de thuissituatie.

 

Ik zit bij de Koninklijke Lucht-

macht. Als een vlieger op missie 

een bom afwerpt, dan zal hij dat 

zo precies mogelijk doen.  

Die komt terug en zegt: ‘Yes, het 

is gelukt’. De geestelijke verzor-

ging is er dan voor om te vragen: 

‘Wat betekent dit dan? Compli-

menten ten aanzien van je werk. 

Maar ben jij je bewust van wat er 

gebeurt aan de grond?’

Op luchtmachtbasis Woensdrecht 

volgen militairen hun AMO, de 

Algemene Militaire Opleiding. Wij 

verzorgen daar een aantal lessen. 

Daarbij bespreken we de ethiek 

van het dragen van een wapen. 

De spijkerbroeken, burgers die 

nog geen militair zijn, vinden het 

vak vooral stoer. Maar wat bete-

kent het werkelijk? Wat doet dit 

werk met je? Ik maak deel uit van 

een overleg waaraan bijvoorbeeld 

ook een arts en bedrijfsmaat-

schappelijk werker deelnemen. 

Daar kan een commandant 

aangeven dat het met iemand 

niet lekker loopt. Dan word ik 

gevraagd om eens te praten. In 

de gemeente komt het werk op 

je af, bij het leger moet je zelf 

meer je werk zoeken. Je wordt als 

geestelijk verzorger relevant door 

relaties op te bouwen. Ik ga mee 

op bivak, waar een bezinnings-

dienst verzorgd wordt. Daarbij 

komt bijvoorbeeld een Psalm aan 

bod. Daar stel je de bredere vraag 

bij: Waar verwacht jij het van? Van 

je buddy, of wellicht hoger?’ 

 Hoe ziet u dit werk in het  

perspectief van het Koninkrijk?  

‘Ik geloof naar het beeld van 

Jesaja in een land waarin er geen 

oorlog meer zal zijn. Totdat dit 

werkelijkheid wordt, staan wij 

als mensen, met beide benen in 

de modder van deze wereld. Als 

christen vind ik het van belang 

om juist daar te zijn. Mij raakten 

lezingen van Dietrich Bonhoef-

fer over de kerk. Hij stelde dat 

de kerk daar moet zijn, waar het 

erom spant. De Deutsche Kirche 

trok zich destijds terug in een 

weldadige warme kamer, waar 

men zich veilig waande. Dat trekje 

zie ik ook in kerkelijk reformato-

risch Nederland. De Heere Jezus 

roept ons op in de Bergrede om 

een lichtend licht en een zoutend 

zout te zijn. Daarbij leg ik nadruk 

op de passiviteit die daarin zit. Je 

bent zout en licht. Zo wil ik met 

beide benen in de wereld van 

defensie staan.’

 

‘Is deze  
mens werkelijk  
mens zoals hij  
zou moeten  
zijn?’

Wat kunt u betekenen voor 

HHK-jongeren die kiezen  

voor defensie? 

‘Voor HHK-jongeren kan ik de 

brugfunctie vervullen tussen 

kerk en defensie. Er is heel veel 

eigen taal binnen de krijgsmacht, 

die thuis niet begrepen wordt. Ik 

moedig jongeren aan om contact 

te zoeken. Ik ben altijd bereid om 

een kop koffie te drinken en het 

gesprek aan te gaan.’
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COMMISSIE KERKORDE

Wat is de kerk? De kerk is geen gewone ver-

eniging zoals een modelbouwvereniging met 

een bestuur. De kerk is ook geen bedrijf dat 

privé-eigendom is en onder bestuur van een 

directie staat. De kerkorde houdt ons in het 

eerste artikel voor: ‘De Hersteld Hervormde 

Kerk, overeenkomstig haar belijdenis openba-

ring van de ene heilige katholieke of algemene 

christelijke kerk, bestaat uit (…)’  

(art. I kerkorde). Lees daarbij zorgvuldig: de 

Hersteld Hervormde Kerk is niet dé open-

baring van de ene algemene christelijke kerk, 

maar is er (een) openbaring van. In haar  

wordt iets van die onzichtbare kerk zichtbaar.  

Deze verwoording bewaart voor kerkelijke pre-

tenties, maar leert ook dat de kerk veel meer is 

dan een menselijke vereniging. 

De kerkorde verwijst hiervoor direct naar de  

belijdenis van de kerk: ‘wij geloven en belij-

den een enige katholieke of algemene Kerk 

(…)’ (NGB art. 27). En wat is die kerk op grond 

van het Woord? Die kerk is het lichaam van 

Christus (Ef. 4 en 5). Het Hoofd van dit lichaam 

is Jezus Christus (Ef. 5:23). Hij is het Die mensen 

inzet voor de verkondiging van het Evangelie 

en zorgt voor de ordelijke opbouw van Zijn 

kerk. We lezen bijvoorbeeld over de verkiezing 

van diakenen (Hand. 6), het aanstellen van 

Ds. P.D. van den Boogaard

Heeft de kerk een kerkorde nodig? Nee, zegt de een. De kerk is immers geestelijk 
en daarbij passen geen aardse regels. Deze regels zijn knellend en beperkend 

voor het kerkelijke en het geestelijke leven. Ja, zegt de ander, in het verkeer 
hebben we ook verkeersregels, anders wordt het een chaos. We kunnen niet 
zonder. Wat zegt de belijdenis van de kerk en wat zegt het Woord hierover?  

In dit inleidende artikel ga ik in op deze vraag. 

KERK EN
KERKORDE
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ouderlingen (Hand. 14:23 en Tit. 1:5), over de vereis-

ten voor ambtsdragers (1 Tim. 3.) en over de tucht 

(Matth. 18:15-18). Een complete kerkorde zoeken we 

echter tevergeefs in de Schrift. Wel vinden we een 

diep antwoord op de vraag naar het waarom van 

een kerkorde: ‘Want God is geen God van verwar-

ring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der 

heiligen’ (1 Kor. 14:33) en daarom ‘Laat alle dingen 

eerlijk en met orde geschieden’ (1 Kor. 14:40). God is 

een God van vrede, eerlijkheid en orde en zo moet 

het in Zijn kerk ook zijn! 

Wij zijn zondige mensen die dénken zonder recht 

en orde te kunnen functioneren. De werkelijkheid 

is echter dat onze zondige aard ten diepste geen 

regels wil en eigen heer wil zijn. Daarmee ontstaat 

wanorde. Zelfs in de kerk. 

 

God is geheel anders. Hij is vrede en wil dat in Zijn 

kerk de dingen met vrede, eerlijkheid en orde ge-

schieden. Want dat is tot Zijn eer en tot zegen van de 

leden van de kerk. Zo kan de boodschap van verzoe-

ning door Jezus Christus werkelijk klinken en ook ge-

hoord worden. In de dichte mist van wanorde wordt 

die boodschap immers bijna niet meer gehoord en 

verstaan. Kortom, de kerk heeft vanwege het Woord 

en de belijdenis een kerkorde. Wat er vervolgens 

in die kerkorde staat en waarom dat er in staat, is 

bij veel gemeenteleden en ambtsdragers beperkt 

bekend.. In het vernieuwde kerkblad zal daarom met 

regelmaat aandacht gegeven worden aan (actuele) 

kerkordelijke vragen. Ook zal bezinning gegeven 

worden op kerkrechtelijke onderwerpen. Als u een 

vraag heeft, schroom dan niet om deze te stellen.

UIT DE KERK EN DE GEMEENTEN

BEROEPINGSWERK

Aangenomen

naar Nieuwleusen

ds. M. van Sligtenhorst  

te Achterberg-Rhenen

Bedankt

voor Oud-Beijerland

ds. P. den Ouden  

te Katwijk aan Zee

Beroepen

te Ouderkerk a/d IJssel

ds. W.M. van der Linden te 

IJsselmuiden-Grafhorst

Beslissingsdatum:  

D.V. 30 januari 2021

te Waddinxveen e.o.

ds. J.A. Kloosterman  

te Lunteren

Beslissingsdatum:  

D.V. 1 februari 2021

ONTHEFFING EX ORD. 13.29.1

Per 15 januari 2021 is  

ds. N.A. Donselaar, Nijkerk, 

op zijn verzoek ontheven van 

zijn ambtsbediening binnen 

de Hersteld Hervormde 

Kerk en losgemaakt van de 

HHG te Nijkerk. Het breed 

mode ramen heeft hem de 

bevoegdheden als van een 

emeritus verleend.

WIJZIGING E-MAILADRES

Ds. F. van Binsbergen: 

f.van.binsbergen@online.nl

ADRESWIJZIGING

per 5 januari 2021

Ds. D.C. de Pater

Vaassenseweg 14

8166 AV Emst 

WIJZIGING PREEK REGELAAR

Hersteld Hervormde  

Gemeente Melissant

Ouderling E.M. Leijdens

Telefoon: 0187-603998

emleijdens@filternet.nl 

DS. P.D. VAN DEN BOOGAARD is als 

predikant in deeltijd verbonden aan 

de Hersteld Hervormde gemeente te 

Ederveen en tevens werkzaam op het 

gebied van kerk orde en kerkrecht bij 

het kerkelijk bureau van de Hersteld 

Hervormde Kerk. Zijn e-mailadres: 

pvdboogaard@hhk.nl. 
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BOEKBESPREKING

DIE BOVEN
ALLES UITGAAT

Ds. P. den Ouden, Katwijk aan Zee
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NAAR AANLEIDING VAN:  Liefde die boven 

alles uitgaat, wat zegt de Bijbel over (homo)

seksualiteit en identiteit? dr. P. de Vries en  

dr. M. Klaassen, uitg. De Banier, 181 p.  Prijs 14,95

Liefde die boven alles uitgaat bevat een studie die 

een uitwerking is van de lezingen op de studiedag 

die werd gehouden naar aanleiding van de Nash-

villeverklaring. Op de studiedag werd de Nashvil-

leverklaring in een bredere context geplaatst. Tot 

zo’n twintig jaar geleden deelde het overgrote deel 

van de samenleving de overtuiging dat seksualiteit 

bedoeld was voor het huwelijk tussen één man 

en één vrouw. Dat werd als een universele norm 

aangenomen. Dat besef is nu helemaal verdwenen. 

Ook binnen de kerk staat het Bijbelse denken over 

huwelijk en seksualiteit onder druk, niet alleen bij 

de jongeren maar ook bij de ouderen. Daarom is er 

dringend behoefte aan heldere, Bijbelse bezinning. 

In het eerste hoofdstuk wordt de historische ontwik-

keling geschetst van de seksuele revolutie en de 

doorwerking daarvan tot vandaag. Het postmoderne 

denken wantrouwt (Bijbelse) ordeningen, daar schuilt 

een verborgen machtsdenken achter, waarmee be-

paalde groepen macht willen uitoefenen over andere 

groepen. Heteroseksualiteit sluit homoseksualiteit uit. 

Bevoorrechting van het gezin belemmert de keuze 

voor andere vormen van samenleven. 

Het tweede hoofdstuk gaat er op in hoe de Bijbel 

spreekt over huwelijk en seksualiteit. Het trof me 

dat Pannenberg, niet de meest orthodoxe theoloog, 

schreef dat: ‘Als een kerk zichzelf in een richting 

laat duwen dat zij tot het punt komt homoseksueel 

gedrag niet langer te zien als een afwijking van de 

bijbelse norm, en homoseksuele relaties gelijkstelt 

aan het huwelijk, zo’n kerk niet langer meer deel 

uitmaakt van de ene heilige, katholieke en aposto-

lische kerk’. Ik zou graag willen dat de reforma-

torische kerken dit Pannenberg net zo helder en 

duidelijk zouden nazeggen. Dwalingen in de ethiek 

zijn voor de kerk uiteindelijk net zo desastreus als 

dwalingen in de leer. 

Hoofdstuk drie gaat in op de hermeneutische 

lenzen die worden gebruikt om het spreken van de 

Schrift af te zwakken en te relativeren. Ik vind dit 

een heel belangrijk hoofdstuk. Sommige theologen 

presenteren zich als bijbelgetrouw en genieten 

vertrouwen. Maar door een bepaalde hermeneuti-

sche lens te gebruiken zwakken ze de Schrift af. Zo 

wordt gezegd dat de Bijbel wel homoseksualiteit 

afwijst die met de afgodencultus verbonden was, of 

geperverteerde vormen, maar niet alle vormen. Dr. 

De Vries laat op een heldere manier zien dat zulke 

redeneringen Bijbels niet houdbaar zijn. Niet de ge-

voelens van wie dan ook moeten ons uitgangspunt 

zijn, maar Gods Woord. Als we die positie loslaten 

zijn we weg. Zoals het zondig is als een getrouwde 

man naar een andere vrouw verlangt, zo is het ook 

zondig als iemand verlangt naar een persoon van 

hetzelfde geslacht. Dat hier pastorale vragen liggen 

is duidelijk, maar de Schrift dient de norm te blijven.

In het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op de blij-

vende geldigheid van Gods wet en de verlossende 

kracht van het evangelie. God vraagt van de mens 

keuzes, maar wil hem ook door de Heilige Geest de 

kracht en het verlangen geven om de goede keuzes 

te maken. Dat kunnen keuzes zijn waardoor we het 

kruis moeten opnemen, het zij een persoonlijk kruis 

of het kruis van smaad en vervolging. In het gender-

debat wordt vaak het woord ‘veilig’ gebruikt. Kerken 

en scholen moeten veilig zijn. Daar is het veilig waar 

mensen in liefdesgehoorzaamheid vasthouden aan 

Gods Woord. 

Dwalingen in de ethiek zijn  
voor de kerk uiteindelijk net zo 
desastreus als dwalingen  
in de leer. 

Het laatste hoofdstuk heeft als titel: ‘Ben je homo? 

Seksualiteit en de Bijbel.’ Vaak wordt beweerd dat 

homo-zijn je identiteit is. Dan betekent het afwijzen 

van homoseksualiteit: ik mag er niet zijn. Maar dat is 

een drogreden. Niet onze geaardheid bepaalt onze 

identiteit, maar hoe wij tegenover God staan. Er zou 

nog veel meer te noemen zijn. Ik zou alle ambtsdra-

gers, docenten en ouders dringend willen aanspo-

ren om dit boek grondig te bestuderen.
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Jongeren 16-/16+

Wat vind jij van deze stelling? Heb jij weleens gevast? In de Bijbel 
werd het regelmatig gedaan. Jeugdouderling D.A. Pater en Laura 
Bassa hebben hierover nagedacht en delen hun gedachten  
over dit onderwerp.

Vasten, je hebt er vast 
weleens van gehoord. 
Maar wat is dat precies? 
Vasten houdt in dat je 

je verplicht of vrijwillig onthoudt 
van voedsel of iets anders om je 
verlangen te richten op God. 

Wat zegt de Bijbel daarover? In 
Leviticus 16 lezen we veel over 
Grote Verzoendag. Iedereen liet 
verplicht het eten staan om zich 
te vernederen voor God. Het was 
om te laten zien dat je berouw 
had over je zonden. De buiten-
kant zei iets over de binnenkant. 
Dat het niet alles zei, blijkt wel uit 
Jeremia 36. Daar moet Baruch, de 
schrijver van de profeet Jeremia, 
de oordeelsprofetieën voorlezen 
in het voorhof van de tempel, op 

de vastendag. Maar wat gebeurt 
er? De boekrol van Jeremia wordt 
in stukken gesneden en verbrand 
in de haard. Waarom zou je vas-
ten als je niet naar Gods Woord 
wilt luisteren?! 

Vrijwillig vasten kon ook, 
bijvoorbeeld in Psalm 
35:13. Daar zegt David dat 
hij vast omdat iemand ziek 
was: ‘Als zij krank waren, 
was een zak mijn kleed, ik 
kwelde mijn ziel met vasten, en 
mijn gebed keerde terug in mijn 
boezem’. Vasten en bidden omdat 
iemand ziek is. En is dit ook niet 
wat de Heere Jezus bedoelt in 
Markus 9:29, als het de discipelen 
niet lukt een duivel uit te werpen 
uit een jongen? Hij zegt: ‘Dit ge-

slacht kan nergens door uitgaan 
dan door bidden en vasten.’ Dus 
vasten en bidden in bijzondere 
situaties is Bijbels goed te onder-
bouwen. Dit kun je persoonlijk 
doen of in een groep.

Je moet wel oppassen dat vas-
ten niet op de voorgrond staat. 
Sommige mensen deden dit in 
Jezus’ tijd. Ze liepen erbij met 
een gezicht als een oorworm om 

punten te scoren. Nee, doe het in 
het verborgen. ‘En uw Vader, Die 
in het verborgen ziet, zal het u in 
het openbaar vergelden.’ Vast op 
zo’n manier dat je je 
werk of studie 
goed kunt doen. 
Vasten is een 

Vasten hoort  
bij het leven van  
een christen

Vasten; de moeite waard!

Maar bedenk, genade blijft genade

Vasten leek lange tijd thuis te horen bij 
de Rooms-Katholieke traditie, waarin de 
veertigdagentijd gebruikt werd om te 
vasten, de zogenaamde vastentijd. In de 

Reformatorische traditie is dit gebruik veel minder 
bekend, hoewel het de laatste aantal jaren meer op 
begint te komen. Hoe dienen we ons als christenen te 
verhouden tot dit thema? 

Het onderwerp 'vasten' komt regelmatig voor in de 
Bijbel, met name in het Oude Testament. Wanneer 
je deze teksten over dit thema naast elkaar legt, 
valt het op dat vasten bijna altijd samengaat met 
verootmoediging, bekering en gebed. Het drukt een 
bepaalde gemoedsgestalte van verootmoediging voor 
God uit. Ik denk daarbij aan het gebed van Daniël in 

Daniël 9, waar staat dat 
Daniël zijn aangezicht tot 
God stelde om Hem te zoeken 
'met het gebed, en smekingen, met vasten, en zak, en 
as' (Daniel 9:3). Het is alsof daarmee tot uiting komt 
dat Daniël zich zo echt voor God wil verootmoedigen 
en dat het gebed werkelijk belangrijk voor hem is.  
 
Ook in het Nieuwe Testament wordt regelmatig gevast. 
Weer valt dan de verbinding op tussen het gebed en 
het vasten. Zo bidden en vasten de discipelen wanneer 
ze voor de taak staan om ouderlingen te verkiezen. 
Tijdens Zijn verblijf in de woestijn, vastte Jezus Zelf ook. 
 
Veel westerse christenen (waaronder ikzelf) vinden 
vasten moeilijk. Ik denk dat het laat zien dat we veel 
te veel gehecht zijn aan ons voedsel en aan onze 
bezittingen. Zijn we geen comfortchristenen geworden 
die verkleefd zitten aan onze eigendommen, alsof we 
niet meer zonder zouden kunnen?  
 
Vasten is geen verplichting voor christenen, maar ik 
denk wel dat het goed is om het regelmatig te doen. 
Het is belangrijk helder te hebben waaraan je het 
meest vast zit wat het aardse goed betreft. Dat kan 
voedsel zijn, maar bijvoorbeeld ook social media. 
Tijdens het vasten maak je je daar even los van en richt 
je je hart op iets anders. Ik heb weleens op voedsel 
gevast, maar ik merkte dat ik er dan alert op moet zijn 
om me echt op de Heere te richten, in plaats van op 
het moment dat ik weer iets ‘mocht’ eten. Daarnaast 
vast ik weleens op mobiel-gebruik en dat vind ik heel 
waardevol. Ik houd meer tijd over om in de Bijbel te 
lezen en wanneer ik dan in de Bijbel lees, kan ik me 
ook beter concentreren.  

De vastentijd moet goed ingevuld worden, door 
bijvoorbeeld uit de Bijbel te lezen en te bidden. Het 
vasten is daarbij geen doel op zich en het brengt geen 
bepaalde verdiensten met zich mee. Wel kan het een 
instrument zijn waardoor je meer gericht raakt op 
God. Niet het voedsel of je bezittingen zijn je leven, 
maar God Zelf. Zoals Jezus zei: 'De mens zal bij brood 
alleen niet leven, maar bij alle woord dat door den 
mond Gods uitgaat.' 

oud-kerkelijke traditie om veertig 
dagen stil te staan bij het lijden 
van de Heere Jezus Christus. Wij 
zijn in 2021 erg druk, of maken 
we ons druk? God moet het met 
de gaatjes in onze agenda doen. 
Maar moet God niet de hoogste 
prioriteit hebben in je leven? Je 
hoeft niet per se je eten te laten 
staan, maar je zou bijvoorbeeld 
ook je mediagebruik kunnen 
beperken, en de opengevallen 
tijd biddend kunnen vullen met 
het denken aan wat Jezus deed. 
Je zou er het boek Zien op Jezus  
van Isaac Ambrosius bij kunnen 
gebruiken. Vasten, bidden en een 
open Bijbel (dit moet altijd samen-
gaan!) zullen naar Gods belofte de 
drooggevallen bedding van ons 
hart weer vullen met Jezus alleen. 
Zoals staat in Hooglied 1 vers 4a 
’Trek mij, wij zullen U nalopen. De 
Koning heeft mij gebracht in Zijn 
binnenkameren; wij zullen ons 
verheugen en in U verblijden.’

D.A. Pater (jeugdouderling HHG Veenendaal en

student Theologie Hersteld Hervormd Seminarie)

 Laura Bassa (20 jaar, 

woont in Brakel, student HBO-Theologie) 

24 25zicht op de kerk



Jongeren 16-/16+

Wat vind jij van deze stelling? Heb jij weleens gevast? In de Bijbel 
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Jongerenmentoraat;
vele schouders maken 
licht werk

liggen veel hoger, vele schouders 
maken immers licht werk.

Buddysysteem
Gemeentezijn in de praktijk be-
tekent dat de gemeente samen 
zorgdraagt voor de jeugd. Daar-
om hebben we de eerste stappen 
gezet met het buddysysteem. 
Hierbij heeft een gemeentelid 
(de buddy) een klein groepje 
jongeren onder zijn hoede, 
waarmee dan écht contact is 
door laagdrempelige ontspan-
nende activiteiten zoals buks-
schieten en paardrijden, meeleven 
met school/privé (in coronatijd), 
eerste antwoord op geloofsvra-
gen enzovoorts. 

Diverse groepjes zijn inmiddels 
op verschillende manieren 
actief. We zien de buddy als 
een gemeentelid waarmee jon-
geren hun leven kunnen delen. We 
hopen in de eerste plaats op een 

vertrouwensband, een luisterend 
oor door een bewuste investering 
in relatie. De buddy is niet per se 
een pastoraal werker die allerlei 
geestelijke vragen van de jongere 
moet kunnen beantwoorden. Het 
gaat erom dat er een relatie met de 
jongere ontstaat, waarbij het geloof 
op een laagdrempelige, natuurlijke 
manier aan de orde komt. Natuur-
lijk zijn, bij specifieke vragen, de 
ambtsdragers altijd beschikbaar. 

Verantwoordelijkheid
We merken in onze gemeente 
enthousiasme en betrokkenheid 
bij het buddysysteem. Tegelijkertijd 
zien we ook terughoudendheid en 
schroom over persoonlijke en gees-
telijke geschiktheid om als buddy 
aan de slag te gaan. Daardoor 
heeft nog lang niet iedere jongere 
in onze gemeente een buddy… 
Onze tip is om het profiel van een 
buddy niet te zwaar aan te zetten. 
Er zijn weinig vereisten. De overtui-

ging is vereist dat de jeugd tot de 
gemeente van onze Heere 

Jezus Christus behoort, 
daartoe behouden moet 

worden en daarom tot 
Hem geleid moet worden. 

Ieder lid van de gemeente heeft 
dan de verantwoordelijkheid om 
hieraan bij te dragen en zo mee te 
mogen bouwen aan Zijn Koninkrijk.

Aandacht voor de jeugd
In onze gemeente wordt sinds en-
kele jaren geprobeerd om vanuit 
de gemeente op structurele basis 
bewust aandacht te geven aan 
onze jeugd. Aanleiding hiervoor 
is de pastorale en persoonlijke 
aandacht die deze doelgroep 
nodig heeft. Het is daarnaast ook 
een uitwerking van onze visie op 
de pastorale gemeente: pasto-
raat is een taak voor de gehele 
gemeente en niet alleen voor de 
ambtsdragers. 

Toekomst
Het jongerenmentoraat is be-
trokken op de jeugd van 10 tot 
18 jaar. Enkele uitgangspunten 
hiervoor zijn: verbondenheid met 
de gemeente creëren en behou-
den, meeleven in wel en wee, 
onze jongeren zien en erkennen 
in wie ze zijn en zorg, ervaren van 
aandacht en liefde en vooral het 
leiden naar de Heere Jezus en het 

In verschillende gemeenten wordt het 
jongerenmentoraat opgezet. Waarom  
is dat zo belangrijk en wat is de meer-
waarde daarvan? William Jansen,
jeugdouderling in de HHG te 
Kruiningen geeft een inkijkje hoe 
deze gemeente het jongeren-
mentoraat vormgeeft.

Leidinggevenden Lg

William Jansen
jeugdouderling HHG Kruiningen

Mijn naam is Nannie Zandee. We zijn nu 

ongeveer een jaar bezig met het buddysysteem 

en ik heb een groepje van 5 dames. Ik vind 

het erg leuk om te doen. We spreken op een 

avond of middag af en gaan dan naar de stal 

om de paarden te verzorgen, ritje met de koets 

te maken, spelen bij mij thuis een spelletje of iets 

dergelijks. De kracht van het buddysysteem zit in 

de relatie die je aan het opbouwen bent. Hiervoor is het 

nodig dat je samen dingen doet en tijd doorbrengt. Ik 

geloof dat dit voor een jongere heel veel kan betekenen.

Sinds september 2019 ben ik, Anton 
Weststrate, buddy van 3 jongens uit onze 

gemeente. Het is erg waarde vol om op een 

ontspannen manier door middel van leuke 

activiteiten een band op te bouwen met deze 

tieners. Ik denk dat zeker deze leeftijdsgroep het 

nodig heeft om zich verbonden te weten aan de 

gemeente. Een aanrader voor iedereen om dit binnen 

de gemeente op te pakken!

 

Twee mentoren aan 
het woord:

 Meer weten over het jongerenmentoraat? Neem contact op 
met de HHJO of kijk op onze website hhjo.nl/jongerenmentoraat

Jongens en meisjes, Over twee weken zijn er weer pagina’s voor jou! Je vindt hier dan een opdracht die je in kunt sturen en waarmee je een prijs kunt winnen. Doe je mee?  Houd dan deze pagina 
in de gaten! 

volgen van Hem. De jeugd van nu 
is de gemeente van de toekomst!

De hele gemeente
Jongerenmentoraat krijgt in onze 
gemeente inmiddels vorm door 
de aanstelling van een jeugdou-
derling, gespreksvoering, contac-
ten tijdens catechese, clubs en 
verenigingen (van 12- tot 18+). 
Hierbij is een meer doorlopende 
lijn ontwikkeld, met structurelere 
aandacht voor onderlinge afstem-
ming en overdracht. De diensten 
van de HHJO worden ingezet 
voor training en toerusting van 
leidinggevenden. De verantwoor-
delijkheid en actie ligt nu sterk bij 
de leidinggevenden en de ambts-
dragers. In onze overtuiging dient 
jeugdmentoraat dan ook niet al-
leen door hen gedaan te worden, 
maar is dit de taak voor de gehele 
gemeente! Dit is dan gelijk ook 
de meerwaarde. Het bereik, de 
betrokkenheid en de continuïteit 

27 maart Kinderappel (livestream) 
10 april Huwelijksconferentie 
24 april Jongerendag 16- (livestream) 

Kijk voor meer informatie op onze 
website hhjo.nl/activiteiten

Agenda HHJO
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ADVERTENTIES

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 
(Asbest) Renovatie

Nieuwbouw

Restylen

TOTAAL ONTZORGD

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

www.seeyoufoundation.nlSeeYou, voorheen Light for the World Nederland

Kinderen met een (visuele) beperking in 
ontwik kelingslanden krijgen nauwelijks 
medische zorg, mogen niet naar school en 
komen later niet aan het werk. Dat raakt ons, 
want zij zijn kostbaar en waardevol! Met een 
gift van 35 euro geeft u een kind met een 
oogaandoening al een behandeling! Ziet u 
deze kinderen en helpt u mee? 

Ontferm u over kinderen met 
een (visuele) beperking en geef 
op IBAN NL10 INGB 0000 0001 31  
of via de Givt-app. 

Ziet u mij?
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VACATURES

ADVERTENTIES

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

Doorontwikkelen
in je vakgebied

E-learning

Fietsregeling

Professionele en 
hechte teams

Inspraak op 
je rooster

Eindejaars uitkering

Ben jij een
zorgtalent?
Zet jouw kwaliteiten in voor onze bewoners!

Cedrah
locaties
Waar vind je ons?

Meer weten of een dagje meelopen?App onze recruiter: 
06 21 13 68 91 of kijk op werkenbij.cedrah.nl

Scan de QR-code en bekijk de 
video van herintreder Annelies! 
Geen zorgervaring? Geen probleem! Bij ons kun je leren 
en werken tegelijk: we staan klaar om je te begeleiden!

Klaar voor een nieuwe uitdaging in Tholen? 
Bekijk onze vacatures en solliciteer direct! 

www.profielnorm.nl/vacatures

Vacature alert
Profielnorm heeft 
verschillende 
openstaande 
vacatures in Tholen: 
van Monteur tot 
International Project 
Manager. 

Kom jij ons team 
versterken? 
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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.
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