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| Meditatie

Een slapende God?

Kerkblad
Omslag
In de tweede aflevering van de inleiding voor
ambtsdragers lezen we van de hand van ds.
Heemskerk over de ambten en de Ambtsdrager
Christus. Christus Jezus is de grote Ambtsdrager,
de hoogste Profeet en Leraar, de enige
Hogepriester en de eeuwige Koning van Zijn
Kerk. Zijn Kerk wordt vergaderd vanaf het begin
der schepping af tot aan het einde der dagen.
Hij heeft hiertoe de ambten ingesteld.

‘WAAK OP, WAAROM ZOUDT GIJ SLAPEN, HEERE?’ (PS. 44:24A)

K

an het waar zijn dat God slaapt? We kennen de
machtige verzekering uit de bekende reispsalm dat
God niet slaapt of sluimert, maar dat Hij wakker is
over Zijn volk (Ps. 121:4). We kennen ook de opwekking
dat het volk van God slaapt en wakker geschud moet worden (Ef. 5:14). Maar kunnen we de gedachte wel toelaten
dat God slaapt?
Deze woorden worden nog wonderlijker als we ze horen
in het kader van de gehele psalm. De dichter vertelt hoe
hij met rode oortjes op de knieën van zijn vader zat en
hoorde vertellen welke grote daden God had gedaan. Hij
verloste uit Egypte en Hij gaf het land Kanaän zonder dat
het volk Israël een hand had uitgestoken. Het zaad van het
evangelie op de bodem van zijn kinderziel heeft door de
dauw van de Heilige Geest wortel geschoten in zijn hart
en daarom verwacht hij het niet van zwaarden en bogen,
maar van de levende God alleen: in God roemen wij de
ganse dag, en Uw Naam zullen wij loven in eeuwigheid
(vers 1-9).
Dit kinderlijk vertrouwen lijkt beschaamd te worden. God
heeft Zijn volk niet alleen verlaten, maar zelfs verstoten. Er
zijn vijanden gekomen en God hielp niet bij de verdediging.
Integendeel, Hij heeft Zijn volk voor een spotprijs verkocht
aan de vijand en God is de grote afwezige. Israël wordt
bespot van alle kanten. Verbondskinderen worden als
slachtschapen opgeofferd.
We herkennen dit in onze samenleving. Waar is de
aanwezigheid van God merkbaar in onze samenleving? We
huiveren bij het besef van alle vormen van god-loosheid
in onze cultuur. Het heeft er alles van dat de duivel de spot
drijft met het heilig evangelie. Wat kan het op je af komen
als je kijkt naar je eigen gezin. En dan je eigen hart! De
duivel heeft vrij spel en uit de bronnen van je binnenste
borrelen ongeloof en relativisme, oppervlakkigheid en
aardsgezindheid, eigenbelang en hoogmoed spontaan
naar boven.
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Hoe komt dat? Waarschijnlijk heeft Israël niet geluisterd
naar Gods stem, zodat de Heere hen nu kastijdt om hun
ontrouw? Als kerk hebben wij de wereld een vrijbrief
gegeven? In ons gezin is de lauwheid binnengetreden en
in ons eigen hart is de waakzaamheid verslapt? Er is reden
tot berouw, diepe verootmoediging en schuldbelijdenis
zonder enige reserve. Hoe nodig en goed om geen kwaad
te bedekken dat de Heere ontdekt! Wonderlijk genoeg staat
dat niet in deze psalm. De dichter van deze psalm belijdt
dat deze onheilen zijn volk niet zijn overkomen omdat zij
ontrouw zijn geweest, maar ondanks de trouw van het volk
(vers 18-19). Dus de bron van het onheil ligt niet in het volk
van God, maar in God. Gods kinderen slapen niet, maar God
is ditmaal de slapende. Hoe durft deze dichter? Het klinkt
bijna godslasterlijk. In ieder geval zal het deze dichter wel
ontbreken aan grondige zelfkennis.
Is dit de strekking van dit psalmvers? Er hapert iets aan onze
meditatie, maar wat? Zou het een oplossing zijn als we deze
tekst beluisteren vanuit het hart van het evangelie? Wat
horen we als we Christus in dit vers horen spreken? Dan
blijkt de tekst in volle heerlijkheid open te bloeien. Jezus
heeft van jongs af geleerd op God te hopen. Hij kon zeggen

dat Hij volkomen trouw geweest is aan God en toch door
God is verstoten en verlaten. Hij werd om Gods wil als een
lam geslacht. Hij heeft het ‘waarom’ het meest zuiver en diep
uitgeroepen op Golgotha: ‘Mijn God, Mijn God, waarom
hebt Gij Mij verlaten?’
In gemeenschap met Christus, om Christus’ wil, gaan wij
met Hem meebidden: ‘Waak op, waarom zoudt Gij slapen,
Heere?’ In Christus is er vrijmoedigheid om een beroep te
doen op Gods trouw en almacht. Deze vrijmoedigheid kan
beoefend worden onder zware aanvechting en veroordeling
door Gods wet. Nochtans dringt de verwachting vanuit Gods
grote daden zich op aan ons hart en bloeit er een wonderlijke
verwachting van de Heere op; de diepe zekerheid dat Hij
machtig is om te verlossen boven ons bidden of denken.
Daar staat dan een uitroepteken achter. Zo volgt het
vraagteken in de tekst. Dit gebed is geen vraag in het wilde
weg, maar deze bede bloeit op uit de verwachting dat de
Heere uit de dood doet herleven. Zou onze verlegenheid in
samenleving en kerk, gezin en hart geen gelegenheid voor
Hem zijn om Zijn glorie te laten schitteren? Nog een stapje
dieper: de glorie van Zijn Naam duldt niet dat Zijn Woord
ijdel lijkt te zijn.
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| Hoofdartikel

Toerusting ambtsdragers
De ambten en de Ambtsdrager Christus (2)

de ware verootmoediging. Dit hebben de opstellers van
de Heidelbergse Catechismus goed begrepen. Zij zien, en
dit is ook Bijbels, het eerste stuk, namelijk de overtuiging,
voortvloeien uit de ambtelijke bediening van Christus als
hoogste Profeet. Hij hanteert de wet Gods als een spiegel
en geeft door Zijn Geest verlichting in het verstand, zodat
er rechte kennis ontstaat aan de eis van Zijn wet en van
onszelf. Zondag 2: Waaruit kent gij uw ellende?
Antw. uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons ons?
Antw. dat leert ons Christus in een hoofdsom etc.
Hij komt tot ons met Zijn onderwijs uit Zijn Woord en door
de werking van Zijn Geest leert Hij middellijk door de ambtelijke bediening de ernst en de aard van onze zonde en
schuld. Het begin van het werk der zaligheid, de ontdekking aan onze zonden en schuld, vloeit dus voort uit de bediening van Christus.
Als Profeet spreekt Hij Zijn Woord en handhaaft Hij Zijn wet.
Zo werkt Hij schuldovertuiging en doorleving in de zondaar
door Zijn Geest. Ontdekkend en schuldig stellend komt Hij
tot ons via de bediening der verzoening en worden onze
ongerechtigheid ons tot schuld en onze eigengerechtigheden tot blinkende zonden verklaard.

CHRISTUS JEZUS IS DE GROTE AMBTSDRAGER, DE HOOGSTE PROFEET EN LERAAR, DE ENIGE HOGEPRIESTER
EN DE EEUWIGE KONING VAN ZIJN KERK. ZIJN KERK WORDT VERGADERD VANAF HET BEGIN DER SCHEPPING
TOT AAN HET EINDE DER DAGEN. HIJ HEEFT HIERTOE DE AMBTEN INGESTELD ONDER HET OUDE TESTAMENT:
DE PROFETEN, PRIESTERS EN LEVIETEN; EN ONDER HET NIEUWE TESTAMENT DE APOSTELEN, EVANGELISTEN,
HERDERS EN LERAARS, OUDERLINGEN EN DIAKENEN.

D

eze ambten heeft Hij ingesteld en geeft Hij kracht
door Zijn Geest opdat de bediening der verzoening
voortgang zal vinden. Onder de prediking van het
Woord Gods door de ambten wordt door de Geest de kennis weer in beginsel in de zondaar geschonken. Hij mag dan
delen in de schuldvergevende liefde en wordt bedekt door
het kleed van Zijn verworven heiligheid. Zo worden zondaars geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht
van het evangelie van vrije genade. Het recht, de kracht, de
bron en de norm voor al ons ambtelijk werk ligt ten diepste
in Zijn ambtelijke bediening. Hij regeert door de ambten
Zijn Kerk. Hij schenkt naar Zijn welbehagen Zijn Geest. Hij
is in alles de verdienende en de verwervende Oorzaak. Hij
zegt ook Zelf: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen’. Er is aan onze
zijde totaal niets wat Gode aangenaam is. Er is zelfs geen
recht besef van de diepte van onze zonden en schuld. Er
kan schrik zijn voor God vanwege Zijn rechtvaardigheid,
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een vrees voor Zijn toorn, zoals dit bij Kaïn en bij Achab
te vinden is, maar dit is een gewetensovertuiging, een bepaalde vorm van spijt of wroeging. We vinden bij beide genoemde voorbeelden echter geen schaamte, geen hartelijk
leedwezen, geen toevlucht nemen tot de troon van Gods
genade.

Waar berouw
De rechte overtuiging van zonden en schuld is vanaf het
prilste begin Gods werk. Zie Adam, ons aller vader en
verbondshoofd. Het Woord spreekt van zijn opstand, zijn
vlucht, zijn vrees, zijn verontschuldiging met behulp van
zijn vrouw, zijn heimelijke beschuldiging van zijn Schepper
als hij zegt: ‘De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt’ (Gen.
3:12a). Dit betekent dat er na de zondeval bij Adam vooreerst geen waar berouw is. Het onderwijs van Gods wege
doet hem echter de hand op de mond leggen en geeft

Als Saulus van Tarsen gearresteerd wordt op weg naar Damascus, dan is het Christus Zelf Die dit doet. Saulus ziet dat
niet en hij vraagt dan ook: ‘Wie zijt Gij, Heere?’ Het antwoord
is: ‘Ik ben Jezus, Die gij vervolgt’. Hieruit zien wij dat al ziet
de zondaar in de weg van de zaligmakende ontdekkende
werking van de Heilige Geest de Christus daar nog niet in,
het wel uit Zijn bediening is. Wanneer we dit ontkennen en
de ware schuldovertuiging buiten de arbeid van Christus
stellen, dan vervallen we tot de dwaling van de remonstranten. Zij zagen dit als een werk in het geweten van de
mens aangedreven door zijn vrije wil (DL verwerping der
dwaling op hoofdstuk I, & 4). Op de leerschool van Christus
krijgen wij een blijvende plaats. We raken nooit uitgeleerd
en nimmer afbekeerd zolang we in het heden der genade
zijn. Zie de steeds weerkerende belijdenis van David in de
Psalmen. Zie bijvoorbeeld de Emmaüsgangers: wat werden
ze bestraffend aangesproken, maar ook vanuit de Schriften
onderwezen in de noodzakelijkheid van Christus Jezus en
Zijn lijden en sterven. Hoe gingen hun harten branden toen
zij dit onderwijs ontvingen. Zo’n plaats op deze leerschool
kende ook Maria, toen ze zat aan de voeten van Christus.
In Zijn Profetische bediening openbaart Christus als hoogste Profeet en Leraar de verborgen raad en wil van God tot
onze verlossing. Hij leert ons dan de volkomen eis van Zijn
wet. Hij toont ons Gods recht op ons en de diepte van onze
val, maar ook de noodzakelijkheid en de uitnemendheid
van Christus Jezus.

Zijn Hogepriesterlijke bediening
In Zijn Profetische bediening onderwijst Hij niet alleen in de
eis van Zijn wet en de diepte van zonden en schuld, maar
ook maakt Hij Zijn Hogepriesterlijke bediening bekend. Ik
neem weer even het voorbeeld van de Emmaüsgangers.
Zij verkeerden in de grootste verwarring. Ze begrepen de
dood van Christus niet. Zij hoopten dat Hij het was, Die

U krijgt dan licht in
Zijn Woord, licht in
Zijn wet, licht in uw
hart en licht in
de noodzakelijkheid
van Christus Jezus.
Het wordt u helder
en klaar.
Israël verlossen zou. Hij was Het ook, maar Hij ging daarbij de weg van de Schrift en niet die van hun gevoelen. Zij
zagen op het tijdelijke en zichtbare en wat er plaatsvond
strookte op geen enkele wijze met hun gedachten en verwachting van een aards koninkrijk. Hoe nodig is dan het
onderwijs uit het Woord. Hij toonde vanuit Mozes, de wet
en de profeten de belofte Gods dat Hij deze weg van lijden
en sterven moest gaan. Zo voldeed Hij aan het strafeisend
recht van God. Zo bracht Hij verzoening aan in de weg
van de voldoening aan de deugden des Vaders. Al onze
werken, inspanningen, zelfs tranen schieten tekort om te
betalen voor onze hemelhoge schuld, om te voldoen aan
het recht van God. De dichter belijdt in Psalm 130: ‘Zo Gij,
HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat: HEERE, wie zal bestaan?’ (Ps.130:3). Hij smeekt: ‘En ga niet in het gericht met
Uw knecht; want niemand, die leeft zal voor Uw Aangezicht
rechtvaardig zijn’ (Ps. 143:2).

Priesterlijke werkzaamheden
Een priester had tot taak het licht te ontsteken en brandende te houden. Zo doet deze grote Hogepriester middels de
ambtelijke bediening bij de onderwijzing van Zijn Woord
en door de verlichting van Zijn Geest. Hij ontsteekt licht.
U krijgt dan licht in Zijn Woord, licht in Zijn wet, licht in uw
hart en licht in de noodzakelijkheid van Christus Jezus. Het
wordt u helder en klaar.
‘Gods verborgen omgang vinden
Zielen daar Zijn vrees in woont;
’t Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden
Naar Zijn vreêverbond getoond.
D’ ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts om op God te letten;
Hij, Die trouw is, zal mijn voet
Voeren uit der bozen netten.’
(Ps. 25:7)
(Inleiding ambtsdragersvergadering te Lunteren, wordt vervolgd)
Uddel, ds. D. Heemskerk
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| Catechismus

Catechismus

Een analyse en waardering van de Gewone Catechismus

den te noemen. Op zich is daar niets mis mee. De gereformeerde geloofsleer kan op meer dan één manier aan
jongelui en ook ouderen worden bijgebracht. De inhoud
en niet de vorm is beslissend, al kan het ene vragenboekje
je wel meer aanspreken dan het andere.

Hoe moeten we de Gewone Catechismus
typeren?
Dit jaar verscheen van de hand van een drietal theologen afkomstig uit de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk van Nederland een catechismus
die zij de naam Gewone Catechismus gaven. De antwoorden
zijn korter dan die van de Heidelbergse Catechismus om
het uit het hoofd leren – als men dat wil – te vergemakkelijken. De Gewone Catechismus wil niet alleen qua vorm, maar
ook qua inhoud een slag maken. De auteurs hopen dat hun
boekje ook in de catechese een plaats krijgt.

Wat is een catechismus?
Wanneer wij het over de catechismus hebben, denken wij
onmiddellijk aan de Heidelbergse Catechismus. Deze catechismus heeft ook wel een heel bijzondere kracht. Het
is ook één van de geschriften waarmee de hervormde/
gereformeerde kerk haar geloof wil belijden. Zij behoort
voor de Kerk van Nederland met de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels tot de geschriften
waarmee het ene ware geloof wordt verwoord. Een catechismus is een boek waarin de leer van het christelijk
geloof wordt ontvouwd om een nieuwe generatie daarin
te verwortelen. Wij denken meteen aan de vorm van vraag
en antwoord, maar dat hoeft niet direct. Het kan zelfs een
behoorlijk uitgebreid boekwerk zijn, zoals de catechismus
van de rooms-katholieke kerk. Luther maakte in Kleine Catechismus, in onderscheid met zijn Grote Catechismus, gebruik van de vorm van vraag en antwoord om zo aan eenvoudige christenen de inhoud van het geloof uit te leggen.
Deze vorm vond in het protestantisme brede navolging.
Er zijn er tientallen verschenen. Enkele kregen evenals de
Kleine Catechismus van Luther en de Heidelbergse Catechismus de status van een belijdenisgeschrift. Dan denk ik aan
de Catechismus van Genève en aan de Korte en Lange Catechismus van Westminster.
De Heidelbergse Catechismus is zowel qua inhoud als toonzetting krachtig en ontroerend. Heel persoonlijk wordt
telkens aan de leerling gevraagd wat de inhoud van het
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christelijke geloof voor hem betekent. De opzet om de geloofsleer te bezien vanuit de drieslag ellende, verlossing
en dankbaarheid maakt dat de uiteenzetting van de geloofsleer een bevindelijke gloed heeft. Wie de Heidelbergse
Catechismus in catechisatielessen gebruikt, merkt wel dat
er hier en daar verouderde woorden in voorkomen. Dat
een ‘bloot schepsel’ een schepsel is dat niet meer is dan
een schepsel, moet worden toegelicht. De woordvolgorde is niet altijd meer de volgorde die wij nu gebruiken. De
zinsnede uit antwoord 1 ‘Hem voortaan te leven van harte
gewillig en bereid maakt’ verwoorden wij nu als volgt ‘en
voortaan voor Hem te leven van harte gewillig en bereid
maakt’. Het grootste probleem zijn de lange antwoorden.
In één zin, die de ene keer nog langer is dan de andere,
worden meerdere zaken verwoord.
De oplossing voor het laatste is de antwoorden in stukjes
te knippen. Ds. J. van Sliedregt deed dit al in zijn catechisatieboekje Naar Schrift en belijdenis. In catechisatielessen
kunnen ook andere catechisatieboekjes dan de Heidelbergse Catechismus worden gebruikt. Dat is de eeuwen door
ook gebeurd. Kohlbrugge schreef naast een boekje met
vragen en antwoorden bij de Heidelbergse Catechismus
een tweetal boekjes in vraag en antwoordvorm voor zijn
catechisanten. Ik noem het Kort Begrip, de vragenboekjes
van Borstius en Ledeboer en niet te vergeten Het voorbeeld
van de goddelijke waarheden van Hellenbroek. Inmiddels
zijn er nog tal van andere catechisatieboekjes en metho-

Hoe komt de inhoud van het christelijke geloof in de Gewone Catechismus aan de orde? De catechismus is orthodox
in de zin dat van God betuigd wordt dat Hij de drie-enige God is en Jezus als God Die mens werd wordt beleden.
Men gaat er ook zonder reserve vanuit dat Hij werkelijk uit
de doden is opgestaan. In de Gewone Catechismus staat de
doop aan het begin en het avondmaal aan het einde. Dat
is een andere keuze dan die van de Heidelbergse Catechismus. De Heidelbergse Catechismus kan niet alleen worden
gebruikt om de geloofsinhoud duidelijk te maken aan hen
die als kind gedoopt zijn, maar ook aan hen die op latere
leeftijd tot de christelijke kerk willen toetreden. Die laatste categorie komt in de Gewone Catechismus nergens in
beeld. Dat geldt niet alleen voor de opzet van de Gewone
Catechismus, maar blijkt ook in de toelichting die op antwoorden wordt gegeven. Dat is een merkwaardige zaak.
In de Vroege Kerk was catechese allereerst onderricht aan
hen die zich op volwassen leeftijd op de doop wilden voorbereiden. Dit missionaire element komt in de Gewone Catechismus nergens naar voren.

In de Vroege Kerk
was catechese
allereerst onderricht
aan hen die zich
op volwassen leeftijd
op de doop wilden
voorbereiden.
se worden gebruikt aan hen die zich als volwassenen voorbereiden op de doop. Dat geldt niet voor de Gewone Catechismus. Dat is des te merkwaardiger, omdat inmiddels
een minderheid van de Nederlandse bevolking gedoopt is.
We moeten toch vurig hopen dat mensen uit onze samenleving die helemaal niet opgevoed zijn bij het christelijke
geloof toetreden tot de kerk en als teken en zegel daarvan
de doop ontvangen. Terwijl de Heidelbergse Catechismus
het geloof als het geloven van de beloften van het Evangelie omschrijft, spreekt de Gewone Catechismus vooral
over geloven wat in de doop beloofd is. Nu verzegelen de
sacramenten de beloften van het Evangelie. Echter, met
deze invalshoek is er toch sprake van een verschuiving van
Woord naar sacrament. We lezen in de Gewone Catechismus dat de mens door de doop een lid van de kerk wordt.
Gereformeerd is dat wij door geloof een (levend) lid van de
kerk worden en dat de doop daarvan een teken en zegel
is. Dat geloven ook een zeker weten betekent waardoor ik
alles voor waarachtig houd wat God in Zijn Woord heeft
geopenbaard, wordt niet meer genoemd.
Wordt vervolgd

De Heidelbergse Catechismus kan – als we even afzien van
het woordgebruik en de taalstructuur – ook voor cateche-

Nunspeet, ds. P. de Vries

advertenties
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| Kerkgeschiedenis

Christiaan Daniël
Louis Bähler

DE 17-JARIGE DOMINEESZOON, LOUIS BÄHLER, LEEST EEN GEDICHT. DAT GEDICHT IS GEWIJD AAN ZIJN VADER,
EEN VRIEND VAN DA COSTA. DEZE HUISVRIEND DICHTTE DEZE VERZEN NAAR AANLEIDING VAN DIENS PREEK
OVER ‘EEN KLEINE WOLK’ (1 KON. 18:44). WIE WAS LOUIS BÄHLER?

Biografie
Louis werd op 27 februari 1806 geboren
in een pastorie te Zwolle. Zijn vader was
daar dominee in de Waalse Gemeente en moet worden gerekend bij de
voormannen van het 19e-eeuwse Reveil. Louis studeerde theologie aan de
universiteit van Leiden. Tijdens die studie sloot student Bähler zich aan bij de
zogenaamde ‘club van Scholte’. De zes
vrienden Brummelkamp, Gezelle Meerburg, Van Raalte, Scholte, Van Velzen en
Bähler lazen samen in de werken van I.
da Costa. Wekelijks bezocht men ook
de bijeenkomsten van de godvrezende
oefenaar Feburé. Deze was een vriend
van ’de oude, getrouwe schildwacht’ ds.
N. Schotsman die bekend was door zijn
Eerezuil ter gedachtenis aan de Dordtse Synode (1819). Soms ging men op
bezoek bij, de na een onstuimig leven
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bekeerde, A.J. Twent van Roosenburg te
Wassenaar. Deze was een bewonderaar
van de Geneefse Afscheiding. Via hem
kwamen ze in aanraking met het denkbeeld over de vrije kerken. Vijf vrienden
gingen later mee met de Afscheiding
in ons land. Alleen Louis zou predikant
worden en blijven in de Nederlandse Hervormde Kerk. Veel gemeenten
begeerden hem als dienaar van Gods
Woord, vanwege zijn trouw aan de gereformeerde belijdenis.
Vijf dagen voordat Louis intrede deed in
Elspeet was hij aanwezig op een bijeenkomst in Amsterdam. Hier had hij contact met Da Costa, A. Capadose en W.
de Clerq over de ‘kwestie Kohlbrugge’.
Men wilde deze predikant helpen. Op
13 april 1833 kwam Bähler in Elspeet,
zijn eerste gemeente. Twee maanden

ervoor was hij getrouwd met de godvrezende Maria van ’t Hooft. Hun huwelijkspad zou niet over rozen gaan. In de
pastorie van Elspeet werd een zoontje
geboren, dat op 2-jarige leeftijd overleed. Een jaar later werd een dochtertje geboren.Bählers tweede gemeente
was Oosterwolde (Gld.). Hier werd een
zoontje geboren, dat later dominee zou
worden. Bählers volgende gemeenten
waren: Aalst (1840), Heemse (1843)
waar ook een zoontje werd geboren,
IJlst (1844) en Ede (1845). Hier volgde
hij ds. D.A. Detmar op. Zijn intredetekst
was Jesaja 55:10-11 (God doet met
Zijn Woord wat Hem behaagt) en zijn
afscheidstekst: 1 Korinthe 2:1-5 (Jezus
Christus en Dien gekruisigd). Een deel
van Ede vond zijn prediking te ernstig.
Vervolgens bediende hij het Woord in
de gemeenten Andel (1851), Wemel-

dinge (1856) en Poortvliet (1857). Dit
was zijn laatste gemeente. Op zondag
1 februari 1857 werd ds. Bähler hier
bevestigd door ds. H. van Strien van
Scherpenisse. De intredetekst was
Handelingen 16:9: ‘Kom over in Macedonië en help ons’. Het jaar van zijn
intrede werd ook zijn sterfjaar. In de
rouwadvertentie schreef zijn weduwe:
‘Na een kortstondig, doch hevig lijden
van slechts veertien dagen, ontsliep
mijn geliefde echtgenoot’. Bähler werd
51 jaar.
NB. In de gemeente van Aalst werden
tot groot verdriet van de ouders twee
kinderen dood geboren. Ook was
dominee hier één van de ondertekenaars van de Adresbeweging van zijn
ambtsbroeder B. Moorrees uit Wijk bij
Heusden, tot herstel van de kerk en
tegen de getolereerde vrijzinnigheid.
En in een Adres aan koning Willem II
over het herstel van de kerk sprak men
de overtuiging uit: ‘De vele rampen die
sinds het jaar 1816 (invoering Algemeen Reglement) ons vaderland hebben getroffen, zijn toe te schrijven aan
het ongenoegen Gods door het verlaten der ware godsdienst, het vertrappen van Zijn eer en de verloochening
van Zijn naam en geboden.’
Citaten:

Waarschuwing
‘Groot is ook ons voorrecht, dat wij, die
vroeger blinde heidenen waren, die in
een nacht van onwetendheid verkeerden, nu in een tijd mogen leven waarin de zon van het Evangelie helder
schijnt. Toch moeten wij zeggen, dat
het nog nacht is als we denken aan het
ongeloof van de Joden, de blindheid
van de mohammedanen, de afgoderij van de heidenen en de verharding
van onbekeerde christenen. De laatsten leven onder de verkondiging van
het evangelie van vrije genade, maar
zij nemen het niet ter harte. Donker is
de toekomst voor land en kerk. Er zijn
veel dwalingen en er heerst veel onen bijgeloof. Hoe schaamteloos wordt
de zonde bedreven! En neemt de zedeloosheid niet hand over hand toe?
Hoe nu verder? Geliefden, zoekt toch
de Heere, voordat het te laat is. Onderwerp u toch door een oprechte bekering aan Hem. Alleen bij de Almachtige is hulp voor hulpelozen.’

Aanleiding
‘Zie daar! Een kleine wolk is uit de zee gestegen,
nog door geen oog gezien, nog door geen hoop vermoed!
Weldra, en heel de lucht giet plassen uit van regen,
van regen, die het zaad der Godskerk rijpen doet.
Spreek, predik, donder; ruk den afgrond van zijn zetel,
die ’t afgekeerd verstand van Neêrlands volk verblindt!
Geen trouw aan Christus’ naam was ooit voor God vermetel;
laat smalen, wie Hem haat. Gij, strijdt en overwint!
Getrouwe dienstknecht Gods. Wellicht… en ook uw ogen,
voor dat hen ’t morgenrood der eeuwigheid bestraal,
aanschouwen den triomf van Jezus alvermogen,
in de aldoordringbre kracht der heil’ge Pinkstertaal!
Verkondig, sterk in Hem, Zijn eeuwig rechte wegen;
ten spijt van hel en haat en laffe spotternij.
Op ’t herdersambt verblijft Gods steeds vernieuwde zegen,
waar niet des schepsels naam verheerlijkt wordt, maar Hij!’

Israël
‘Dan, als de volheid der heidenen ingaat, zal geheel Israël zalig worden.
God heeft Zijn volk niet verstoten, want
ook nu nog is er een overblijfsel naar de
verkiezing der genade. En zouden wij,
christenen, die door de Middelaar van
het Nieuwe Testament gekomen zijn
tot de berg Sion en het hemelse Jeruzalem ons dan niet bewijzen vrienden Israëls te zijn? Zouden wij met ons gehele hart niet verlangen dat de geestelijke
stenen van het verstrooide Israël door
Gods woord en Geest tot Zijn geestelijke tempel mogen worden gevoegd?
Verlangen wij er al naar dat alle knie
zich buige voor onze grote God en Zaligmaker? Kom, Heere Jezus, kom.’

Bevestigingsdienst
‘Bij bevestiging van een collega sprak
hij: ‘Het zij verre van mij, dat ik mij een
meesterlijk gezag zou aanmatigen
om als leraar u voor te schrijven, wat
uw hoge roeping van u eist. Zo’n verwaandheid is mij niet eigen. Veel liever
wil ik als broeder, met insluiting van
mijzelf, u slechts herinneren de dingen,
waarvan wij beiden volkomen zekerheid hebben. De herinnering daaraan
kan ons beiden zo nuttig zijn.’

Huichelaar
‘Een huichelaar heeft een hoop die
ijdel is en een liefde die eigenliefde
heet. Hij heeft een geloof dat niet geworteld is in het Woord van God. Hij
dient een God van eigen fantasie en

gedachten. Zonder fundament eigent
hij zich de belofte toe van het Evangelie. En door hoogmoed verblindt, wandelt hij in eigen gekozen wegen. Hij
heeft slechts weinig en oppervlakkige
kennis van de zaligheid. Ook oefent
deze kennis geen heiligende invloed
uit op zijn hart en levenswandel. En
als hij berouw heeft over een misdrijf
komt dat niet door liefde tot God en
haat tegen de zonde, maar uit vrees
voor straf. Ook is de huichelaar farizeïstisch precies in het doen van uiterlijke godsdienstplichten, maar het voornaamste der wet vergeet hij. Voor deze
zonde van huichelarij behoren wij zeer
bevreesd te zijn. Daarom klinkt tot ons
allen Gods Woord: ‘Die in oprechtheid
wandelt, wandelt zeker.”

Tot slot
De retorisch begaafde Bähler, die separerend preekte, heeft meegewerkt
aan verschillende prekenbundels. Ook
was hij medewerker aan de ‘Bidstonden voor Israël’. Tevens vond hij het zijn
dure plicht om dwalingen te bestrijden.
Jezus Christus en Dien gekruisigd was
het middelpunt van zijn prediking. Zijn
oproep tot bekering en geloof klonk
glashelder, eenvoudig, standvastig en
met liefde. In diepe afhankelijkheid van
zijn Zender heeft hij getracht om in het
verkondigen van de volle raad Gods
een getrouwe wachter te zijn op Sions
muur tot heil van kerk en staat.
Leerbroek, A.B. Goedhart
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| Verdieping

Het gebed voor kranke en
aangevochten mensen (1)

licht herkent u ze ook. Wat mag ik de Heere vragen voor
deze zieke? En, hoe moet ik het Hem vragen? Moet ik (altijd) blijven bidden om genezing? Of moeten we juist vóór
alles bidden om bekering, geloof, en volharding? Het zijn
vragen waar ook in vroeger tijd mensen mee geworsteld
hebben. De kerk van de Reformatie heeft in de 16e eeuw
door middel van formuliergebeden voor zieke en aangevochten mensen geprobeerd hierin Bijbelse leiding te geven. Ja, u leest het goed: formuliergebeden; in meervoud.
Want hoewel we achter in ons psalmboek bij de formuliergebeden het enkelvoud als titel lezen (het gebed voor
kranke en aangevochten mensen), ontdekt u vervolgens
dat er daarna twee formuliergebeden voor zieke en aangevochten mensen zijn opgenomen.
In dit eerste artikel wil ik kort ingaan op de achtergrond
van deze beide formulieren en de titel van beide. In de
twee volgende artikelen zullen we in elk artikel afzonderlijk stilstaan bij deze twee formuliergebeden. Ook deze
twee formuliergebeden stammen uit de bloeitijd van de
kerk van de Reformatie. In het eerste Psalmboek van Petrus
Datheen, dat in 1566 te Heidelberg gedrukt werd, waren
deze twee formuliergebeden reeds opgenomen. Opvallend is daarbij wel dat het gebed dat in ons psalmboek
eerst is afgedrukt, bij Datheen op de tweede plaats stond.
De volgorde is blijkbaar in de loop van de tijd omgekeerd.
Het is mij niet bekend wanneer en waarom dit gedaan is.

E

r is voorbede gevraagd voor… Het klinkt ons overbekend in de oren wanneer in de morgendienst op
zondag op deze wijze de voorbede voor de zieken
in de gemeente wordt aangekondigd. Al eeuwenlang is
het gebruikelijk om dit te doen. Gegrond op de opdracht
om alle zieken in de gemeente een plaats te geven in het
gemeenschappelijk gebed van de gemeente: ‘en bidt voor
elkander, opdat gij gezond wordt’ (Jak. 5:16). Deze aansporing geldt overigens niet alleen voor het gemeenschappelijk gebed in de eredienst, maar ook voor het gebed in het
gezin en het persoonlijk gebed. We willen in drie artikelen
daarbij stil staan, naar aanleiding van de formuliergebeden voor zieke en aangevochten mensen.
Soms hoor je er van iemand van, of je leest er iets over.
Over een bijeenkomst waar mensen massaal bijeenkwamen om te bidden om de genezing van zieken. Waar mensen (soms op een spectaculaire wijze!) plotseling genezen
(?) bleken te zijn. En als ambtsdrager of ouder kan de vraag
je zomaar door een jongere of oudere gesteld worden:
waarom kennen wij dat niet in onze gereformeerde traditie? Die vraag gaat echter uit van een onjuiste vooronderstelling. Want wordt er niet elke rustdag in de samenkomst van de gemeente gebeden voor alle zieken in de
gemeente? We kunnen daar echter zo aan gewend geraakt
zijn, dat we de grote waarde hiervan niet (meer) beseffen.
We kunnen het soms zó ervaren dat het oplezen van de
namen van hen voor wie voorbede gedaan wordt, bedoeld
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is om gemeenteleden te informeren over het wel en wee
van andere leden.
Zeker, het ís belangrijk om de gemeente hierover op een
goede wijze te informeren. Maar toch is daar de voorbede
in de eredienst niet voor bedoeld. De afkondiging hiervan
is in feite een hartelijke en indringende oproep om tijdens
de eredienst vurig mee te bidden met de voorganger voor
alle zieken in de gemeente. En deze zieken vervolgens ook
thuis in het gezin en in het persoonlijk gebed voortdurend
op te dragen aan de troon van Gods genade. In de wetenschap dat de HEERE de grote Hoorder van het gebed is,
en dat Hij ook in omstandigheden van (lichamelijke en/of
psychische) ziekte op het gebed wonderen kan werken.
Want wonderen van genezing, waarvoor artsen geen enkele wetenschappelijke verklaring kunnen geven, vinden
nog steeds plaats. Op het gebed; uit genade, om Jezus’ wil.
Daar kan en wil de HEERE juist ook de voorbede binnen
de gemeente voor gebruiken; ook al is dat in de ogen van
sommigen wellicht niet zo spectaculair als het genoemde
voorbeeld. Maar, Hij kan en wil op het gebed vooral wonderen van bekering tot God en geloof in de Heere Jezus
Christus werken. En is dat ook niet waar élke zieke, in het
licht van een eindeloze eeuwigheid waar wij naartoe reizen, het meest mee gebaat is? Tot eeuwig behoud!
Intussen blijkt het niet eenvoudig om voorbede te doen
voor (ernstig) zieken. Allerlei vragen dringen zich op, wel-

We hopen te zien dat we in deze twee formuliergebeden
heel veel Bijbels onderwijs ontvangen als het gaat over
het gebed voor zieken. Het verdient echter wel onze
aandacht dat het niet alleen gaat om gebeden voor zieke mensen, maar tegelijkertijd om gebeden voor aangevochten mensen. Dat werpt direct al een bepaald licht
op deze gebeden. Aanvechting is immers een zaak die
alleen het ware geloof kent. Sterker nog: er is geen waar
geloof zonder aanvechting, zo leren we uit het boek van
de Psalmen. De formuliergebeden zijn blijkbaar in het bijzonder gericht op het verwoorden van de nood van Gods
kinderen, die juist in tijden van ziekte (of juist door hun
ziek zijn) hevig worden aangevochten. Zou de HEERE wel
van je afweten, nu je door deze (ernstige) ziekte getrof-

‘en bidt voor
elkander, opdat gij
gezond wordt’
(Jak. 5:16)

fen wordt? Is deze ziekte geen straf van God vanwege je
zonden? Allerlei bange vragen kunnen het christenhart in
hevige aanvechting brengen. Juist zulke aangevochten
christenharten vinden in deze formuliergebeden bijzonder veel Bijbels onderwijs.
Tegelijkertijd mag niemand om deze reden deze formuliergebeden naast zich neer leggen; wanneer we weten of
denken nog geen kind van God te zijn. Immers, ook dan
wordt ons de weg van het Woord van God door middel van
deze formuliergebeden gewezen. Naar de enige troost
van een christen in leven en sterven; en daarmee óók in
dagen van ziekte. Dat is altijd de weg naar de Man van
smarten, de Heere Jezus Christus. Van Wie Jesaja in diepe
verwondering zegt: ‘Waarlijk, Hij heeft onze krankheden
op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen
(Jes. 53:4a)’. Zo kan en wil de HEERE omstandigheden van
ziekte en aanvechting gebruiken om ons voor het eerst of
weer opnieuw aan Hem te verbinden, in het geloof. Tot
vergeving van onze zonden, maar ook tot heiliging van
ons leven. Zodat in ons leven wáár wordt, waar om gebeden is bij onze doop: ‘Opdat wij ons kruis, Hem dagelijks
navolgende, vrolijk dragen mogen; Hem aanhangende
met waarachtig geloof, vaste hoop, en vurige liefde.’
Wat een wonder wanneer we Hem zó mogen volgen, dwars
door het kruis van ziekte en aanvechtingen heen. Dan mag
elke gelovige nochtans weten: ‘nu reis ik getroost, onder
het heiligend kruis, naar het erfgoed daarboven, naar het
Vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij, door de aardse woestijn, gestorven voor mij, zal mijn zwanenzang zijn.’
Arnemuiden, ds. G. Kater

advertenties

Vertrouwde klanken...

Mooie collectie orgels
van diverse merken
Ruime ervaring
in zaal- en kerkorgels

Indrukwekkend
werk
Drukwerk maakt indruk. Door onze jarenlange ervaring weten wij van Drukkerij AMV dat
als geen ander. Steeds meer ondernemers en organisaties kiezen voor AMV. Indrukwekkend
van concept tot eindproduct.

www.drukkerij-amv.nl

w ww .s tol kor g e ls . nl

NIEUWERKERK A/D IJSSEL - Vrijheidslaan 55 - tel. (0180) 31 56 52

KRABBENDIJKE - Oostpolderweg 1s

11

| HHJO

Activiteiten
nieuwe winterseizoen

EINDREDACTIE

ADVISEURS

GIFTEN

Steven Middelkoop

Marleen Vos-van Aalst

NL73 RABO 0342 0605 11

(0318) 50 55 41

Jacoline de Vree-Roon

(t.n.v. de HHJO)

smiddelkoop@hhjo.nl

Henco van Ee

WWW.HHJO.NL

secretariaat@hhjo.nl
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Het nieuwe winterseizoen staat weer voor de deur. Achter de schermen zijn de vrijwilligers druk met
het organiseren van de jaarlijkse activiteiten van de HHJO. Op deze pagina vind je een overzicht
met de activiteiten van de komende periode. Zien we jou terug op een van deze momenten?
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Boost 15+

25-26 oktober 2019

Samen met leeftijdgenoten in gesprek rondom
een open Bijbel? Uitgedaagd worden door outdoor
activiteiten? Dat kan bij Boost 15+, een nieuwe
activiteit van de HHJO (voorheen kamp 15+).
Samen met andere jongeren verblijf je in de
herfstvakantie twee dagen bij kampeerboerderij
’t Boerenerf in Woudenberg, als uitvalsbasis voor
bezinnende en uitdagende activiteiten. En dat allemaal
offline… dus zonder smartphone. Meld je aan via
onze website: www.hhjo.nl/boost15+.
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Activiteiten in 2020

• 13-16 maart
2020
Bijbelstudieco
nferentie 23+
te Bennekom
• 20-23 maart
2020
Bijbelstudieco
nferentie 18+
te Oldebroek
• 21 maart 2020
Jongerendag 16
- te Rotterdam
De datum van de
jongerendag 16
- in
Amersfoort is op
dit moment nog
niet
bekend.
• 28 maart 2020
Kinderappèl te
Genemuiden,
Sommelsdijk en
Putten
• 4 april 2020
Kinderappèl te
Kesteren en Lu
nteren
• 29-30 april 20
20
Moederdochter
dagen te Woude
nberg
• 30 april – 2 m
ei 2020
Vader-zoonsurv
ival, Ardennen
Voor alle data
geldt: Deo Vole
nte.

Wil jij op de hoogte b
van onze activiteiten? lijven
…

volg ons dan vi
a Facebook
(HHJO – Jonger
enorganisatie)
of Instagram (@
hhjo.nl).
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| Bijbelstudie

| Pastoraat

Hosea

D

e komende weken zullen we, als God het geeft,
ons bezighouden met de boodschap van het boek
van de profeet Hosea. Hosea is de eerste van de
zogenaamde ‘Twaalf Kleine Profeten’. Bij het woord ‘kleine’
moet u denken aan de omvang van de boeken die deze
profeten hebben nagelaten. Die is klein vergeleken met de
omvang van de Bijbelboeken Jesaja en Jeremia. Dit ‘kleine’
heeft dus niets te maken met onze waardering van de inhoud, alsof deze boeken minder belangrijk zouden zijn. De
inhoud van deze twaalf Bijbelboeken is nogal onbekend.
Een paar uitspraken of verzen kennen we, maar van het
overgrote deel weten we weinig of niets. Dit heeft mede
te maken met de moeilijkheidsgraad van de profetieën die
erin staan.
Als u aandachtig het Bijbelboek Hosea doorleest, zult u
zich ongetwijfeld heel wat keren afvragen wat dit of dat
toch betekent. En ook is het niet altijd duidelijk wat die
profetieën van zoveel honderden jaren geleden óns in de
21ste eeuw te zeggen hebben. Hosea bevat 14 hoofdstukken. Mijn voornemen is om over elk hoofdstuk een Bijbelstudie te houden (over hoofdstuk 2 twee; en over hoofdstuk 14 ook twee) en deze eerste studie te wijden aan het
boek in het algemeen en aan een paar achtergrondgegevens en vooronderstellingen, zodat de serie uiteindelijk
zeventien afleveringen zal bevatten – waarbij ik herhaal:
‘als God het geeft’.
Voordat ik verder over Hosea en zijn profetie schrijf, eerst
iets over de profeten in het algemeen.
Profeten werden door God gestuurd om Zijn volk te waarschuwen. De situatie waarin een profeet optrad, was er
altijd één van zonde en afval. Het volk Israël diende zo
graag de afgoden van Kanaän en het overtrad zo graag de
strenge wetten van Jehovah. Afgoderij is geestelijk hetzelfde als wanneer een vrouw bij haar man wegloopt en
hoer wordt. Dat neemt God niet. Hij is een heilig God en
we kunnen niet zomaar met Hem spotten. Dat wordt gestraft. Gods wet verbiedt veel wat aangenaam is voor het
vlees. De goden van de Kanaänieten stonden het wel toe.
Mensen mochten zich uitleven in onkuisheid; ze mochten
doen wat ze wilden. Ze vergaten dat ze te gronde gingen,
wanneer ze zo leefden. Nu was het het werk van de profeten om de wil van God bekend te maken. Ze riepen Israël
terug tot Gods huwelijksverbond en Zijn heilzame wet.
De waarschuwing klonk dat zonde gestraft zou worden.
De uitnodiging klonk dat de Heere weer goed wilde worden met Zijn volk, door hun zonden te vergeven. De profeten lieten zien dat Gods verbond met Israël niet alleen
de kant van de belofte heeft, maar ook de kant van de
straf. Wie God verlaat, pleegt hoererij. Ja, ten diepste voltrekt de zondaar door te zondigen zelf die straf. De zonde
is als vergif, dat de dood als gevolg met zich brengt. Wie
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vergif drinkt, voltrekt zelf het vonnis. Wie zondigt, steekt
het vuur van Gods toorn aan. Daarom stuurt God in Zijn
onbegrijpelijke goedheid profeten om het volk ertegen te
waarschuwen.
Hosea leefde volgens vers 1 van hoofdstuk 1 in de tijd van
de koningen Uzzia, Jotham, Achaz en Hiskia (koningen van
het tweestammenrijk Juda) en in de dagen van Jeróbeam,
zoon van Joas (koning van het tienstammenrijk Israël). Dit
is een tijdsbestek van ongeveer veertig jaren. Over deze
koningen en hun tijd lezen we in 2 Koningen 14 vanaf vers
16 tot en met 2 Koningen 18. [Koning Uzzia heet in het
boek Koningen Azaria.] Hoe was toen de maatschappelijke, de morele en de godsdienstige situatie? Maatschappelijk was er eerst grote welvaart – hoewel het volk des lands
daar weinig van merkte. Moreel en godsdienstig was de
toestand vreselijk. Het volk diende de afgoden en leefde
in ernstige overtreding van Gods geboden. Weduwen en
wezen werden koelbloedig onderdrukt en de bevolking
werd grotendeels uitgebuit door de ‘upper-ten’.
Ook in staatkundig opzicht was het een vreselijke tijd: de
ene koning na de andere werd vermoord. Ten slotte viel
het Assyrische leger het land binnen en veroverde het de
hoofdstad Samaria. Het volk – voor zover in deze bange
tijd nog niet omgekomen door oorlogsgeweld en honger
– werd gedeporteerd. Het kan zijn dat de profeet Hosea
kon ontkomen naar het zuidelijke rijk van Juda, waar Hiskia regeerde. Om in zulke omstandigheden dienaar van
Gods Woord te zijn… Om bij zoveel goddeloosheid en afwijking van de levende God te prediken… Om een volk dat
zó verslaafd is aan de zonde en zó verkleefd is aan de afgodendienst op te roepen tot een totale ommekeer… Ja, dat
moest en mocht Hosea doen: hij preekte Gods Woord, in
zijn eisen en beloften. Hij waarschuwde overheid en onderdanen voor de ontzettende straf op hun hardnekkigheid
in de zondedienst. Ook nodigde hij hen allen dringend en
vriendelijk uit om de baälsdienst de rug toe te keren en de
God van Abraham, Izak en Jakob weer te gehoorzamen.
Ten slotte lezen we in het boek van deze profeet beloften
van Gods genade en trouw – op weg naar de toekomst van
de beloofde Messias en Zijn Vrederijk.

Wat is de boodschap van
het Bijbelboek Hosea?
Al had het tienstammenrijk zich van de zuivere dienst van
God losgescheurd, de Heere liet hen niet los, maar stuurde Zijn knechten, waarschuwde Zijn volk (ja, het was nog
steeds Zijn volk), riep hen op tot terugkeer, en nodigde
hen dringend tot het heil, het ware geluk. Zo doet Hij ook
in ons land, in onze kerken.
Elspeet, W. Pieters

Deel 2: Het ongehuwd zijn
in de familiekring
De vorige keer zijn we in deze artikelenserie ingegaan op
de vraag of een ongehuwd leven incompleet is. Die vraag
kunnen de woorden van God uit Genesis 2:18: ‘Het is niet
goed, dat de mens alleen zij’, vlak voordat Eva wordt geschapen, oproepen. We zagen met name in het Nieuwe Testament dat het ongehuwd zijn evenals het gehuwd zijn een
gave van God is. Als Bijbelse voorbeelden van ongehuwden
hebben we Paulus en Tabitha genoemd. Deze keer bespreken we wat pastorale vragen over singles in de familiekring.

Druk van ouders
De meeste ouders zien er naar uit dat hun kinderen tot een
trouwdag komen. Het is te begrijpen dat vader en moeder
een goed en veilig thuis voor hun volwassen zoon of dochter verlangen. Salomo schrijft ook in Prediker 4:9: ‘Twee zijn
beter dan één’ en geeft daarvoor vier redenen. Vervolgens
sluit hij af met de bekende woorden die wel eens als trouwtekst worden gebruikt: ‘Een drievoudig snoer wordt niet
haast gebroken’. Een drievoudig snoer van man, vrouw en
de Heere als Eerste is onmisbaar voor een gezegend huwelijksleven. Juist als er meerdere kinderen uit het gezin vanwege een huwelijk het ouderlijk huis hebben verlaten, gunnen ouders dat ook aan hun zoon of dochter die nog thuis
woont en de leeftijd waarop de meeste trouwen voorbij is.
Soms worden er opmerkingen gemaakt als: ‘Alleen is maar
alleen.’ Ook weten de ouders wel namen van vrijgezellen
te noemen waarvan zij vinden dat die goed bij hun zoon
of dochter passen. Wanneer dit telkens aan de orde komt,
dreigt het gevaar dat ouders hiermee een druk op hun kind
leggen. Hierdoor kan zoon of dochter het gevoel krijgen vader en moeder teleur te stellen als hij of zij niet tot een huwelijk komt. Deze druk moet voorkomen worden. Het roept
ook irritaties op als anderen zitten te koppelen. Uiteindelijk
moet het ouders gaan om het geluk van hun kinderen. En
dan geldt nog altijd: beter gelukkig alleen dan ongelukkig
met z’n tweeën. Veel beter is om de zorg die hierover kan
leven bij ouders in het gebed voor de Heere neer te leggen.
En het ware geluk is toch als we door genade de Heere tot
ons deel mogen hebben? De huwelijkspsalm 128 noemt
niet gelukkig wie getrouwd is, maar ‘Welgelukzalig is een
iegelijk, die de HEERE vreest, die in Zijn wegen wandelt.’
Ouders moeten hun ongetrouwde zoon of dochter niet als
kind blijven zien, terwijl die allang volwassen is en op zichzelf woont. Medelijden kan zich uiten in een overbezorgdheid. Hoe goed ook bedoeld, kan dit het beeld bevestigen
dat een single zielig is.

Relatie met broers en zussen
Wanneer een alleenstaande getrouwde broers of zussen

heeft, is een goede relatie men hen van groot belang. Als
het goed is, hoort een single er helemaal mij. Soms is het
moeilijk om hem of haar op de hoogte te stellen van een
aanstaand huwelijk of van een zwangerschap. Toch stellen
de meeste singles het op prijs als zij ook van deze heuglijke
gebeurtenissen, die zij zelf waarschijnlijk nooit zullen meemaken, tijdig op de hoogte gesteld worden. Ook een uitnodiging om mee op vakantie te gaan of tijdens de feestdagen te komen eten bij een broer of zus kan veel betekenen.
Aan de andere kant hoor ik singles wel eens klagen dat een
uitnodiging om bij hem of haar te komen eten, vaak wordt
afgeslagen, terwijl dat ook belangrijk is. ‘Kom maar bij ons’,
wordt dan gezegd, ‘wij hebben voldoende ruimte in huis.’ Er
kan ook gemakkelijk misbruik gemaakt worden van de tijd
en krachten van een alleenstaande broer of zus. Men gaat
ervan uit dat zo iemand meer tijd en minder zorgen heeft
dan gehuwden en vast ook wel beschikt over een dikkere
portemonnee. Daarom wordt er vaak een extra beroep op
inzet en inbrengen van een alleenstaande gedaan. Diverse
logeerpartijen van neefjes en nichtjes zijn prachtig, maar
kunnen ook teveel worden. Door alle drukte in een gezin
kan een ongetrouwde broer of zus gemakkelijk vergeten
worden. Daar moeten we alert op zijn, ook in de gebeden.
Ik wil hierbij ook alleenstaanden noemen die vanwege een
handicap of beperking niet tot een huwelijk kunnen komen. Toen de jongste zus uit een gezin ging trouwen, besefte een oudere zus met het Syndroom van Down maar al
te goed dat zij nooit zou trouwen.

Waarom single?
Er zijn veel redenen te noemen waarom iemand single is.
Sommigen zijn heel verlegen of kunnen moeilijk contact
leggen. Anderen hebben last van bindingsangst of zijn een
keer afgewezen en bang voor herhaling. Er zijn er ook die
zeggen misschien wel een relatie te willen, maar niet hun
vrijheid te willen verliezen. Weer anderen besteden hun tijd
liever aan hun werk – soms in Gods Koninkrijk – en vriendschappen. Het kan ook zijn dat er geworsteld wordt met
een homoseksuele gerichtheid. Waarschijnlijk verwacht
een grote groep singles toch eens te zullen trouwen, al
zeggen ze heel goed alleen te kunnen zijn. Velen van hen
vinden, later dan gedacht, via een reis voor singles, een bijeenkomst of een christelijke datingsite de liefde van hun
leven. Voor zoekende singles geldt: Ora et labora, bid en
werk. Bid de Heere om een godvrezende man of vrouw en
gebruik de middelen om iemand van het andere geslacht
te leren kennen.
Ds. J. Joppe, Oud-Beijerland

15

| Ethiek
advertenties

‘Gij zult niet begeren’
De betekenis van het tiende gebod (3)

verdienen. We vergelijken onszelf veel gemakkelijker
met iemand die meer heeft, dan met iemand die minder
heeft. En als we wel kijken naar iemand die minder heeft,
worden we eerder trots dan dankbaar. Ons eergevoel is
een gebrek aan ootmoed voor God. We denken rechten
te hebben, terwijl we zondaren zijn die alles verbeurd
hebben.
Ontevredenheid laat zien wat er in ons hart leeft. Daar
huist niet alleen trots, maar ook afgoderij. We zoeken ons
heil en geluk in wat God heeft geschapen in plaats van
in God zelf. Volgens Paulus is dat de kern van afgoderij:
het schepsel eren boven de Schepper (Rom. 1:25).
We willen graag Gods gaven hebben. Een mooi huis
wordt ons geluk, een fijn gezin, een goede gezondheid
enzovoort. De Gever kan een woord van dank krijgen,
maar niet de liefde van heel ons hart. Daarmee onteren
we God. Hij heeft ons gemaakt om ons geluk te vinden
in Hem. Er loopt hier een duidelijke lijn van het tiende
gebod naar het eerste gebod. Het tiende gebod maakt
de cirkel van Gods wet rond. ‘Uw gebod is zeer wijd’
(Ps. 119:96).

HET TIENDE GEBOD GAAT NIET ALLEEN OVER DE VERKEERDE BEGEERTE NAAR VERKEERDE DINGEN. WE
KUNNEN OOK OP EEN VERKEERDE MANIER VERLANGEN NAAR ZAKEN DIE OP ZICHZELF GOED ZIJN.
HET TIENDE GEBOD ONTMASKERT ONZE ONTEVREDENHEID ALS AFGODERIJ.

V

erkeerde begeerten komen voort uit een hart
dat verkeerd is. Een hart dat toegebogen is naar
zichzelf, zoals Luther zei, in plaats van naar God.
Je ziet het al bij kleine kinderen. Soms kan een kind
niet talen naar bepaald speelgoed, totdat een ander
kind ermee begint te spelen. ‘Die is van mij!’ Kinderen
willen dezelfde pen als hun vriendinnetje, dezelfde
voetbalschoenen als hun vriendje, een kinderfeestje dat
even mooi is, een cadeautje voor de juf waarmee je voor
de dag kunt komen…
Het vorige artikel ging erover dat dit gebod de vinger
legt bij twee gevaren waartoe ons hart maar al te zeer
geneigd is: de seksuele begeerte en de zucht naar geld
en goed. Die zijn echter nog maar het topje van de ijsberg. Het hart van volwassenen is niet anders dan dat
van kleine kinderen. Als we zien dat anderen iets hebben
wat wij zelf niet hebben, roept dat ontevredenheid en
jaloezie op. Wat zouden we graag de psychische stabiliteit willen hebben die we bij een ander menen te zien, of
die gelijkmatige, toegewijde echtgenoot, die intelligen-
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te kinderen, die rust in huis, die lichamelijke gezondheid,
die heerlijke vakanties, die kinderen zonder problemen.
Enzovoort.
Ons arglistige hart praat zulke ontevredenheid graag
goed. Het zijn toch geen verkeerde dingen waarnaar je
verlangt? Dat klopt. Maar we kunnen op een verkeerde
manier naar goede dingen verlangen. We kunnen ook
op een verkeerde manier jaloers zijn op het geloof van
een ander, een even goede christen willen zijn als een
ander. Predikanten kunnen hun collega's heimelijk benijden om hun goede preken en de vrucht op hun bediening. Als we zulke zaken ootmoedig van God begeren, wil Hij mild geven. Als ze echter voorwerp worden
van ontevreden begeerte, kan dat ons geestelijk leven
ontwrichten en verwoesten.
Waar komt die ontevredenheid vandaan? Het raakt
aan ons eergevoel als anderen meer hebben dan wij.
We krijgen het gevoel op een tweede plek te staan.
Terwijl we voor ons besef net zo goed de eerste plaats

Het tegengif tegen ontevredenheid en verkeerde
begeerte is genade. Waar de wet van God ons ontdekt
aan onze schuld en verlorenheid en waar de Heilige
Geest uitdrijft naar Christus, daar bloeit de ootmoed
en verwondering op. God is genadig. Hij schenkt uit
goedheid, zonder peil, ons het eeuwig zalig leven. Elke
gave die ik van God ontvang, is onverdiend, gekocht
met het kostbaar bloed van Christus. Ik mag delen in alle
schatten en gaven van Christus. Vergeving van zonden,
eeuwige gerechtigheid en zaligheid. De vreugde die ik
daarin vind, is nog maar een voorproefje van wat komen
gaat. En ik mag weten dat God zelfs mijn gebrek gebruikt
voor Zijn goede bedoelingen.
De beleving van Gods genade geeft tevredenheid in
tegenspoed en kruis. De Psalmen tekenen die bevinding
voor ons uit. Asaf is jaloers op de voorspoed van de
goddelozen. Maar als hij in Gods heiligdommen ingaat,
leert hij om aan God genoeg te hebben: ‘Bezwijkt mijn
vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen van mijn hart
en mijn Deel in eeuwigheid’ (Ps. 73:26). Te midden van
alle verdrukking zingt Psalm 119 het uit: ‘Ik ben vrolijker
in de weg van Uw getuigenissen dan over alle rijkdom’
(Ps. 119:14).
Het tiende gebod is diep en ontdekkend. Het legt onze
verlorenheid bloot en laat ons zien hoe zeer wij Christus
nodig hebben. Tegelijk is het gebod ook een belofte. Wat
God eist, wil Hij in genade schenken. Nu als een klein
beginsel en straks volkomen. Hij Zelf wil voor eeuwig
genoeg voor ons zijn. Hij wil mij gebruiken in Zijn dienst
op de plek en met de mogelijkheden die Hij mij geeft.
Het laatste gebod stelt mij de vraag: Heb ik genoeg aan
mijn Schepper, Die ook mijn Verlosser wil zijn?

■
■
■
■

Hulpverlening aan
kinderen, jongeren
en volwassenen
Voor verdere informatie
en aanmelding:
T

0180 - 42 69 55

E info@psychbrouwer.nl
I www.psychbrouwer.nl

Onderzoek
Advies
Begeleiding
Behandeling

Bij o.a.: ADHD · angst ·
burn-out · depressie · faalangst · fobie · gedragsproblemen · identiteitsproblemen · lichamelijke spanningsklachten · negatief
zelfbeeld · onzekerheid ·
opvoedingsproblemen ·
paniek · piekeren · PDDNOS · relatieproblemen ·
slaapproblemen · somberheid · spanning · stress ·
syndroom van Asperger.

Vestigingen in Ridderkerk, Barneveld en Meteren

De V.V.I stelt zich al 40 jaar ten doel:
Israël helpen met de verpleging van alle bevolkingsgroepen,
ongeacht afkomst en overtuiging.

Giften graag op NL97INGB0003885840

t.n.v. Penn. VVI, Postbus 476, 3440 AL Woerden

www.verplegingvoorisrael.nl

REBRANDING?!
Je bedoelt een doordachte
nieuwe huisstijl.

Op zoek naar creatieve vernieuwers
met no-nonsense houding?
Ga naar novente.nl

Stolwijk, ds. W. van Klinken
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Waarom Rosaria
Champagne
Butterfield
de Nashville
Verklaring
tekende

Inleiding
Op de Nederlandse vertaling van de Nashville Verklaring
kwam veel af. Feitelijk is zij niets meer dan een ontvouwing
van de twee Bijbelse basisbeginselen ten aanzien van huwelijk en seksualiteit. In de gereformeerde belijdenis vinden we
deze twee beginselen verwoord in zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus. Seksualiteit kan en mag alleen een plaats
hebben binnen het huwelijk tussen één man en één vrouw
die elkaar hun leven lang trouw blijven. Daarbuiten is de enige optie voor een christen om celibatair te leven. Dat geldt
jong en oud. Falen we daarin dan is er bij God vergeving. Dan
is God niet alleen heiliger maar ook barmhartiger dan mensen. Nooit kan echter vergeving worden ontvangen los van
het belijden en nalaten van de zonde. Buitengewoon krachtig komt dit alles naar voren in de gelijkenis van de verloren
zoon.
Ook in de Verenigde Staten was er, na publicatie van de Nashville verklaring in 2017, kritiek van meerdere kanten. Wel was
de storm veel minder hevig dan in Nederland en was de bijval
onder christenen procentueel gezien vele malen groter dan
in ons eigen land. Zo weten we van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence dat hij zonder reserve deze verklaring voor
zijn rekening neemt. Eén van de eerste ondertekenaars was
Rosaria Champagne Butterfield. Jarenlang had zij een lesbische relatie, maar de Heere trok haar uit de duisternis tot Zijn
wonderbare licht. In haar boek Een onwaarschijnlijke bekering
(An Unlikely Convert) heeft zij daarvan verslag gedaan. In ant-
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woord op de kritiek op de Nashville Verklaring plaatste zij de
onderstaande bijdrage op internet.

Waarom ik de Nashville Verklaring
ondertekende
De eeuwen door is er veel strijd in de theologie veroorzaakt
door de introductie van on-Bijbelse categorieën over de
aard van mensen en de aard van God en de onnauwkeurige
taal die hieruit voortkomt. Worden we gerechtvaardigd door
geloof of worden we gerechtvaardigd door geloof alleen?
Bevat de Bijbel het Woord van God of is de Bijbel het Woord
van God? Moeten we weigeren om taarten te bakken voor
homobruiloften, omdat het huwelijk een door de schepping gemandateerde instelling is en geen sociaal voorrecht
dat kan worden omgevormd als de grillen van de wereld? Of
moeten we twee cakes bakken, omdat seksuele geaardheid
als een categorie van persoonlijke identiteit seksuele zonde
uitwist buiten het bloed van Christus om? Het probleem is
niet in de eerste plaats homoseksualiteit. Het is de Schrift.
Het probleem is niet in de eerste plaats het homohuwelijk.
De zaak waarom het draait is of ‘het Woord van God levend
en krachtig is en scherper dan enig tweesnijdend zwaard,
en doordringt tot de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het intenties en de gedachten van het
hart oordeelt’ (Hebr. 4:12).
Het gaat er niet om of mensen goedbedoelend en oprecht
zijn in het verlangen naar zaken die God verbiedt. De vraag

is of we allemaal deel hebben aan de zonde van Adam,
waardoor wij zonder dat wij er zelf voor kozen een morele
mismaaktheid hebben geërfd, een kracht van tegenstand
tegen God, een opstand die ons een zondige natuur als
erfenis nalaat die we niet kunnen uitwissen op onze eigen
voorwaarden en door onze eigen handen. De vraag is of
Jezus opstond uit het graf, of Hij vandaag leeft, en of Zijn
bloed en liefde en opstanding enig verschil maken in hoe je
vecht tegen de erfzonde die je vervormt, de concrete zonde
die je afleidt, en de inwonende zonde die je manipuleert.
Het gaat erom of je de Bijbel kunt vertrouwen om je te vertellen wie je bent, wie God is, en welke weg naar boven leidt.
Twintig jaar geleden leefde ik als een lesbienne. Ik ging helemaal op in mijn geliefde, in ons huis op een van de Finger
Lakes, onze golden retrievers en onze carrières. Toen Christus
me voor Zichzelf opeiste, voelde ik mij nog altijd lesbisch. Ik
raakte niet mijn liefde voor vrouwen kwijt. Ik werd niet bekeerd van homoseksualiteit. Ik werd bekeerd van ongeloof.
De bekering tot Christus veranderde aanvankelijk niet mijn
seksuele genegenheid voor vrouwen. Wat mijn bekering onmiddellijk veranderde, was mijn hart en verstand. Mijn geest
was in vuur en vlam gezet voor de Bijbel en ik kon er niet
genoeg in lezen of genoeg over lezen. Het Evangelie gaf me
een licht dat verwoestend was. Het verwoestte mij voor het
leven dat ik had liefgehad. Het licht van de Heere verlichtte
mijn zonde door de wet en verlichtte mijn hoop door Jezus
en het Evangelie. Het Evangelie heeft me vernietigd voordat
de Heere me weer opbouwde. Door ‘ja’ tegen Jezus te zeggen
en ‘nee’ tegen de verlangens van mijn vlees, leerde ik dat de
enige manier om vrede te krijgen met God was door het kruis
waaraan Jezus stierf, om het kruis waartoe ik werd geroepen
met de hulp van Jezus te dragen.
In deze smeltkroes vroeg ik me af hoe dit zo zou kunnen zijn.
Hoe kon wat ik liefhad zonde zijn? Hoe kon ik mijn zonde haten zonder mezelf te haten? Hoe kon ik zowel mijn zonde haten en me er tegelijkertijd toe aangetrokken voelen? Ik heb
geleerd dat zonde zijn karakter als zonde niet verliest omdat
ik er dol op ben. Ik leerde dat mijn homoseksualiteit een logisch gevolg was van de val van de mens, de vingerafdruk
van de erfzonde voor sommigen van ons. Het is waar dat
sommigen van ons op deze manier zijn geboren. Het is ook
waar dat we allemaal op de een of andere manier in zonde
worden geboren. We kunnen onze zonde haten zonder onszelf te haten, omdat wij, die ons leven aan Christus hebben
toevertrouwd, in Zijn gerechtigheid staan en niet de onze.
Onze echte identiteit is niet in de zonde die we bestrijden,
maar in de Redder Die we omhelzen. De redding van Christus is definitief en beslissend. Christus redt Zijn volk, doet ons
opgroeien in eendracht met Christus, bevestigt ons in Gods
familie, de kerk, en plaatst ons apart om het beeld van God te
dragen in kennis (van Gods woord), heiligheid (in Gods rechtvaardiging van zijn volk), en gerechtigheid (door heiliging,
ook groei in Christus genoemd). We krijgen meer dan we
verliezen wanneer we ons kruis oppakken en Jezus volgen.
Maar pak ons kruis op dat we moeten. En voor velen van ons
stelt ons kruis eisen om de seksuele zonde die ons bij naam
noemt, te verzaken.

We leven nu in een wereld die geen nut heeft voor de God
van de Bijbel, voor Jezus, de Redder van Zijn volk en van de
wereld. De voorwaarden verschuiven snel. Mensen zoals ik
oproepen om seksuele zonden te verzaken, wordt niet langer
beschouwd als een eerste stap in de richting van het wandelen met Jezus, in vrijheid en in een nieuw leven. Tegenwoordig geloven sommige invloedrijke mensen, die beweren dat
ze Christus kennen, niet langer dat God de zonde haat. Dat is
zonde in de ogen van de toeschouwer, zeggen ze. Slechts een
paar jaar geleden gaven deze mensen de schuld aan de zonde
en zeiden: ‘De duivel heeft me ertoe gebracht’. Nu, deze zelfde mensen – sommigen van hen in de kerk – beschuldigen
de zonde van de Heilige Geest en verklaren dat Hij zegene
wat de Bijbel veroordeelt. In een paar jaar tijd is de schuldverschuiving veranderd in godslastering. En deze godslastering
komt van mensen die beweren de redding van Christus te
hebben en van de kansels en blogs die zij hanteren. Wanneer
godslastering uit de kerk komt, geeft de Bijbel ons manieren
om te begrijpen hoe profeten leeuwen en wolven worden. 1
Petrus 5:8 geeft ons een waarschuwing voor het klimaat in de
kerk van vandaag: ‘Weest nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende,
wie hij zou mogen verslinden’. Mattheüs 7:15 toont ons wat
wij moeten doen: ‘Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij
grijpende wolven’. Christelijke vrucht doet u groeien in heiligheid en maakt u aan Christus gelijkvormig. Christelijke vrucht
doet u groeien in genade die betaald is door het bloed van
Christus, de losprijs voor mijn en uw zonden. Genade leidt u
ertoe Gods morele wet lief te hebben en ernaar te verlangen
en niet die te verachten. Christelijke vrucht heeft geen enkele
ander norm dan het Woord van God.
Ik ondertekende de Nashverklaring, omdat ik blijf bij de Bijbelse orthodoxie die onlosmakelijk is verbonden met Gods
scheppingsordening en de omschrijving van geslachtspersoonlijkheid zoals te vinden in Genesis 1:27: ‘En God schiep
de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij
hem; man en vrouw schiep Hij hen’. De ziel is Gods vingerafdruk op de mensheid, maar het geslachtelijke lichaam –
essentieel en ontologisch man en vrouw – zal ook voor de
gelovige in Jezus Christus verheerlijkt en opgewekt worden
in het nieuwe Jeruzalem.
Ik ondertekende de Nashville Verklaring, omdat mijn geweten mij daartoe drong, omdat de belofte van vrijheid in de
termen van de wereld vals en misleidend is, en omdat velen
die op het ogenblik claimen deel te hebben aan de vergeving
van Christus en de zaligheid, rekenschap moeten geven van
het feit dat zij goedbedoelende mensen verleiden met valse
beloften en vuile leugens.
Ik ondertekende de Nashville Verklaring, omdat wolven huilen en leeuwen brullen en omdat zij moedig en trots zijn op
hun ketterij en omdat u gewaarschuwd moet worden. Dankzij God en door de verdienste en kracht van Jezus Christus,
sta ik hier.
Rosaria Champagne Butterfield
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| Uit de kerk en de gemeenten

Vooraankondiging bijeenkomst pleegzorg

Huwelijksconferentie

D.V. vrijdag 27 september belegt het Platform Jeugdhulpverlening weer de jaarlijkse bijeenkomst voor mensen die
betrokken zijn bij pleegzorg. Hierbij zijn niet alleen (aspirant)pleegouders welkom, maar ook ouders die gastopvang bieden of dit overwegen, ambtsdragers en belangstellenden.
Deelnemende kerken aan dit Platform zijn: de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk en de Oud Gereformeerde

Hebben jullie trouwplannen of zijn jullie net getrouwd?
Dan heten we jullie van harte welkom op de huwelijksconferentie D.V. 2 november a.s. in Katwijk aan Zee.
Tijdens deze dag investeer je in diepgang binnen je relatie, vanuit Bijbels perspectief. In het programma is er voldoende ruimte voor onderling gesprek, het inbrengen
van levensvragen en aandacht voor jullie persoonlijke onderwerpen. Voor meer informatie of om je aan te melden:
www.hhjo.nl/huwelijksconferentie

Gemeenten in Nederland. Het thema is: Rouw en verlies
rondom pleegzorg. Elk pleegkind heeft te maken met
verlieservaringen. Wat betekent dit voor hem/haar en hoe
hiermee om te gaan? Naast lezingen vanuit de praktijk en
diverse workshops is er ruimte voor onderlinge ontmoeting.
Tijd: 16.00 uur tot 20.00 uur (incl. maaltijd). Locatie: Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente te Gouda, Nieuwe Gouwe
Oostzijde 2-b. Voor informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen via telefoonnummer 0348-489900 of dmz@cbgg.nl

Mededeling
incasso abonnementsgeld
Kerkblad
Hierbij informeren wij u over de incasso van het
abonnementsgeld voor het Kerkblad voor de
abonnementsperiode van 1 augustus 2019 tot en met 31
juli 2020. Deze incasso zal D.V. plaatsvinden in week 37.
U herkent de afschrijving van het abonnementsgeld aan
het incassant ID NL16ZZZ321041990000. Uw persoonlijke
machtigingskenmerk vind u terug op uw bankafschrift,
dit bestaat uit een combinatie van de letters SR en uw
debiteurennummer. Wanneer u het niet eens bent met de
afschrijving dan is het altijd mogelijk om binnen 8 weken,
zonder opgaaf van reden, de afschrijving terug te laten
boeken en de machtiging in te trekken. Neem hiervoor
contact met uw bank op.

Opening cursusjaar HHS
D.V. vrijdagavond 30 augustus is de opening van het
nieuwe academische jaar. We willen als studenten
en docenten de Heere bidden om Zijn zegen over het
nieuwe jaar.
Prof. dr. W. van Vlastuin zal een meditatie verzorgen en ds.
D.J. Diepenbroek zal een lezing houden over een theologisch onderwerp. Ook zullen we kennis maken met de
nieuwe eerstejaarsstudenten. Met het oog hierop worden
studenten die dit jaar hopen te starten met de studie theo-

logie aan het Hersteld Hervormd Seminarie, hartelijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst (eerstejaars, graag aanmelden voor de jaaropening via dr. P.C. Hoek, pc.hoek@
kpnmail.nl). U en jij, belangstellende of betrokkene, zijn
van harte uitgenodigd in het kerkgebouw van de Hersteld
Hervormde Gemeente te Woudenberg, Frans Halslaan 21,
3931 LJ Woudenberg. Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf
19.00 uur).
Tot ziens!

advertentie

Geroepen tot getuigen

De commissie zending is een orgaan van bijstand van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk.
Een kerntaak is het ondersteunen en adviseren van de generale synode, classes en plaatselijke gemeenten
met betrekking tot het zendingswerk. Ook initieert ZHHK zendingswerk in het buitenland en begeleidt zij
uitgezonden werkers. De ZHHK is momenteel in twee zendingsgebieden werkzaam, namelijk Malawi en
Suriname.
Bij de ZHHK ontstaat een vacature voor:

Bureaumanager (1,0 fte)
De taken van de bureaumanager zijn onder te verdelen in drie taakgebieden, namelijk:
beleid, projectondersteuning, aansturing interne organisatie en contacten met gemeenten.
Op verzoek wordt de taakfunctieomschrijving toegezonden.
We zoeken iemand die:
• Intrinsieke betrokkenheid op de uitbreiding van Gods Koninkrijk
en op zending in het bijzonder heeft;
• HBO werk- en denkniveau heeft, verkregen door opleiding en
ervaring;
• Aantoonbare ervaring op het gebied van leidinggeven heeft;
• Kennis van de kerkelijke situaties en aangelegenheden heeft;
• In staat is om heldere teksten (rapporten, brieven,
beleidsvoorstellen) te schrijven;
• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid heeft,
zowel in het Nederlands als in het Engels;
• Goede contactuele vaardigheden heeft, overzicht heeft,
omgevingsbewust is en planmatig en representatief is;
• (Doop)lid van de Hersteld Hervormde Kerk is.

ZENDING HERSTELD
HERVORMDE KERK
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Wij bieden:
• Een afwisselende baan
• Een werkplek op het kerkelijk bureau in Veenendaal
• Salariëring overeenkomstig de functie
Meer informatie kan opgevraagd worden bij drs. W. de Kloe (secretaris
commissie zending), tel. 0348-502352, wimdekloe@solcon.nl.
Sollicitatieprocedure
Stuur uiterlijk D.V. 5 september a.s. een sollicitatie met curriculum
vitae en referenties naar info@zhhk.nl of per post naar de commissie
zending, Vendelier 51-d, 3905 PC Veenendaal.

Zie onze website (www.zhhk.nl) voor meer informatie!

| Gemeenteberichten
Beroepingswerk
Aangenomen
• naar HaaftenWaardenburg
Ds. L. Treur te Veen
i.c.m. Werkendam
Bedankt
• Voor Barneveld-Kootwijkerbroek-Voorthuizen
ds. R.P. van Rooijen te
Oosterwolde

Adreswijziging
HHG Oosterwolde
Mailadres scriba:
phenniphof@solcon.nl

Tijdelijk scribaat
HHG Sint-Annaland

Fietstocht en
Nazomermarkt
Maartensdijk

• De heer P. den Ouden
Hoenderweg 36
4697 BK
ST ANNALAND
Tel.: 0166-653640
famdenouden@kliksafe.nl

Het Adullam Comité Maartensdijk organiseert D.V.
zaterdag 21 september,
in samenwerking met het
activiteiten comité van de
HHK Maartensdijk (CPM),
een fietstocht (30 of 50 km)
die u brengt op prachtige
plekjes en bezienswaardigheden in de omgeving van
Maartensdijk.
Startpunt: ‘Adullam Molenwinkel’, Westbroekse
Molenweg 28, Westbroek
Start: tussen 9.30-11.00 uur

• Ds. W.J. van den Brink
Tel.: 0187-701143
• Ds. W.J. Teunissen
Kerkweg 34A
4414 AC Waarde
0133-785814

Inschrijven vóór D.V. 14
september a.s. Kosten
kind: € 5,- / volw.: € 7,50 /
gezin: € 25,- Lunchpakket
bestellen: € 6,- Fiets huren:
€ 10,- en € 30,-(elektrisch)
Info en aanmelden via:
fietstochtmaartensdijk@
gmail.com. U fietst o.a.
langs de Nazomermarkt bij
het Herv. Centrum, Dorpsweg 42b te Maartensdijk!
Hier is van alles te koop
(food en non-food) en te
doen. Hartelijk welkom!
Ook zonder fietstocht op
onze markt welkom van
10.00 tot 15.00 uur!

advertenties

VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging

Met aandacht, zorg en respect
Dag en nacht persoonlijk bereikbaar

0172 23 33 38

Nieuw bij Drukkerij AMV

De hoge weg
Een
zoektocht
van twijfel
naar geloofsvertrouwen

Overal te ontbieden

~Wij verzorgen alleen begrafenissen ~

Vraag geheel vrijblijvend het boekje ”Mijn laatste wens”
vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

Isobel Kuhn
PRIJS:

€ 9,95

Voor meer uitgaven, bestellingen en info:

info@drukkerij-amv.nl | www.drukkerij-amv.nl
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Geweld

In de Verenigde Staten (VS) woedt een discussie over wapenbezit. Het lijkt
er op dat nauwlettender toegezien gaat worden op mensen die zich een
wapen verschaffen om dat in voorkomende gevallen ook werkelijk te gebruiken. De (te) ruime mogelijkheden hiertoe liggen vanouds heel gevoelig
in de VS. Een beetje ingebakken in historie en cultuur van dit grote land.
Recente geweldsuitbarstingen (twee brute schietpartijen) hebben deze discussie opnieuw aangezwengeld. Aanslagen met veel doden, naar verluidt
racistisch gemotiveerd vanuit een extreemrechtse ideologie. Die denkwereld wint wereldwijd terrein en gaat ook ons land niet voorbij. Wat elders
gebeurt, kan ook ons land treffen. Dat moge de Heere verhoeden!
Geweld: ik weet niet hoe het de lezers van dit Kerkblad vergaat, maar ik
word er wel eens moedeloos van. Er gaat welhaast geen dag voorbij, of
het is waar ook ter wereld een keer goed raak. Bij alle inzet van overheden
ertegenin, gebeurt het tóch. Pijnlijk! Er vallen vaak veel slachtoffers, mensen die het tijdelijke onverwachts met het eeuwige moeten verwisselen,
nabestaanden die in rouw gedompeld worden en met diep verdriet achterblijven. Wat mensen elkaar toch kunnen aandoen. Vreselijk. Nu is het
gebruik van geweld helaas van alle tijden. De Bijbel laat ons ook niet in het
ongewisse waar de wortel van dit kwaad gevonden wordt. In de kern van
de zaak zelfs sluimerend tot in eigen hart en leven. Het is weerhoudende goedheid als we voor de uitleving ervan worden bewaard. We hebben
overigens onze verantwoordelijkheid en dienen ons van alle vormen van
fysiek geweld verre te houden. Daarover geen misverstand!
Als ik over geweld nadenk, moet ik altijd denken aan de reactie van een Kamerlid aan wie ik ooit een Bijbel gaf. Zij had geen Bijbel in huis en beloofde
er in te zullen gaan lezen. Een week of wat later kwam ze met haar eerste bevindingen: ze was gestruikeld over enkele wraakpsalmen en passages over
geweld in bijvoorbeeld het Oude Testament. Gewezen op de context, op de
vele Bijbelgedeelten die getuigen van liefde, troost en dergelijke hebben
haar hopelijk aan het denken gezet en aan het lezen gehouden.
Feit is dat het in de Heilige Schrift ook wel gaat over wat we nu maar samenvatten onder dat ene woord geweld. De Concordantie van Trommius geeft
enkele bladzijden verwijzingen weer naar het woord geweld en daaraan verbonden woordengroepen. De grote reformator Maarten Luther is er in zijn
preken over Psalm 65 direct en concreet over (Zie zijn Loflied op Gods goedheid, uit het Duits vertaald door N.A. Eikelenboom, pag. 27): Geweldsuitbarstingen, moord, oorlog, oproer en dergelijke; in deze verwoestingen en ontreddering heeft de duivel de hand. Hij zet er mensen toe aan en de praktijk
wijst uit dat die zich makkelijk laten gebruiken. Soms zelfs in situaties die je
niet voor mogelijk houdt. Zo valt in een boek over de zeventiende eeuw, de
Gouden Eeuw, (Enny de Bruijn: De hoeve en het hart, pag. 286) te lezen dat
er zelfs behoeftigen bij hun diaconie de door hen begeerde ondersteuning
met geweld kwamen opeisen.

Ir. B.J. van der Vlies
gehuwd, vader van vijf kinderen,
heeft elf kleinkinderen en is o.a.
oud-docent, oud-parlementariër
en ouderling in de Hersteld
Hervormde gemeente van
Maartensdijk en oud-lid van
het breed moderamen van de
generale synode, verzorgt de
column Uitkijkpost.
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Maar als ik over geweld en de kleurklank van dat woord nadenk, moet zeker
ook de vinger worden gelegd bij het feit dat te spreken over geweld niet altijd slaat op het, over het geheel genomen, algemeen verafschuwde fysieke
geweld. We kennen toch allen de bekende tekst uit Zacharia 4:6: ‘Niet door
kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden’. Daar
wordt geleerd dat alle menselijke inzet, kracht en geweld niet bijdragen tot
herstel van de tempel en je ziel, maar alleen Gods Geest. En in Mattheüs 11:12
wordt zelfs een vorm van geweld aanbevolen, namelijk ‘om met grote ernst
en ijver naar de zaligheid te trachten, gelijk als die met geweld iets tot zich
willen trekken’ (Kt. 17 bij ‘Wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld’.) Dat geweld mogen
we elkaar echt toewensen.

Collectebonnen
een beproefd systeem

Graag informeren wij u vrijblijvend over mogelijkheden en fiscale
voordelen van het gebruik van collectebonnen ten gunste van uw kerk.
Tevens ontvangt u modellen en een bestelformulier.
De waarde van de bonnen bepaalt u zelf.
Informeer en bestel bij:

Thema Media

Thema Media
Postbus 2096, 2002 CB Haarlem
Tel. (023) 517 83 28
info@collectebonnen.nl

collectebonnen

(onderdeel van StyleMathôt, grafimedia-specialist)

■

www.collectebonnen.nl

Joden die Jezus als
Messias belijden
hebben het in Israël niet makkelijk
Zij hebben uw hulp nodig

• om diaconale steun te geven
• om lectuur te verspreiden
• om gemeenten op te bouwen
• om toerusting te geven

Uw gift kunt u overmaken naar:
NL90 RABO 0377 8534 96 t.n.v. Stichting
Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk

Er is veel vraag naar
vorming en toerusting
van gemeenteleden, van
voorgangers, van jeugd en
jongeren in Oost-Europa.
HOE helpt deze mensen
graag bĳ gemeenteopbouw
door evangelisatieweken
voor jeugd en jongeren te
ondersteunen. Daarnaast
werkt HOE mee aan de
uitgave van bĳbels en
kinderbĳbels.

Via www.hoehelpt.nl/
gedeeldgeloof kunt u
concrete onderdelen van het
vormings- en toerustingswerk
ondersteunen. Wĳ kunnen
uw steun goed gebruiken!

Voor een presentatie kunt
u contact opnemen met:
ds. H. van der Ziel
(bestuurslid namens HHK)
0318-508053
www.messiasbelijdendejoden.nl

T +31 (0)342 420554 E info@stichtinghoe.nl
NL84 INGB 0000 0088 87 ‘Gedeeld Geloof’
t.n.v. Hulp Oost-Europa in Barneveld

Geniet
elke 2 weken
terdege

van

Lees nu 5 maanden Terdege voor € 35,en ontvang een Terdege agenda!
(inclusief het dubbeldikke winternummer)

Ontvang
de Terdege
agenda
cadeau!

Ga naar terdege.nl/hhk of bel 055 - 539 03 00
Uiterste ingangsdatum en geldigheid van deze aanbieding is 31 oktober 2019. U heeft de laatste 12 maanden geen (proef)abonnement op Terdege gehad.

hoehelpt.nl

