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Ziekenbezoek

‘Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige;
in dagen van onheil zal de Heere hem bevrijden.’ (Psalm 41:2)

Boven deze psalm staat er in mijn Bijbel, gebed om genezing en genade.
We kunnen wel stellen als we de psalm helemaal lezen dat David, die de 
schrijver is van deze psalm, met deze ellendige iemand bedoelt die door 

ziekte geveld is en op bed is komen te liggen.

Ja hij ligt zelf ziek op bed en heeft veel te lijden van valse vrienden of wel 
van vrienden die zich ‘onvriendelijk’ gedragen. Deze ‘vrienden’ denken, maar 
fluisteren het ook naar elkaar dat de zieke wel veel op zijn geweten moet heb-
ben en daarom nu door God gestraft wordt.

Hij ontvangt geen zorgende, wakende en gevoe-
lige liefde, nee hij word door hen met schuine 
ogen aangekeken en zodoende geplaagd door 
hun woorden.
Het kost geen moeite om ons in te beelden dat 
dit de aanleiding is die hem doet zeggen;“Welge
lukzalig(sv) is hij die verstandig omgaat met een 
ellendige.”

Wat is het hard voor iemand die ziek is, om te voelen dat er niemand is die 
naar hem of haar omziet. Dat er niemand is die schijnbaar belangstelling in 
zijn of haar lijden toont.
Wat is het bitter voor een zieke om te zien dat een eventuele bezoeker/ster 
ten diepste het liefst weer snel vertrekt om vrolijker gezelschap te zoeken.

Wat is het daarentegen dan een onuitsprekelijke weldaad, als er iemand op 
ziekenbezoek komt die zoals David het hier zegt, verstandig omgaat met een 
ellendige!
Dat als de ellendige/zieke de bezoeker/ster aankijkt de deelnemende liefde 

TeKsT  STEfAN VAN KREUNINgEN

Wat is het hard voor 
iemand die ziek is, 

om te voelen dat er 
niemand is die naar 
hem of haar omziet
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hem of haar al toe straalt vanuit de ogen van de bezoeker/ster!
Ja dan voelt de ellendige het direct: ‘Ik tel nog mee, ik ben niet vergeten... Een 
bos bloemen of een fruitmand, of die warme gemeende handdruk, wat een 
heerlijke verkwikking! Misschien weet u het uit ervaring.

Wat rijk als daarbij dan een Woord van opbeuring mag klinken, een Woord 
wel te verstaan, uit het enige Troostboek. Wat rijk als er gewezen mag worden 
naar boven, als er gewezen mag worden op Christus. Hij is het toch Die onze 
krankheden gedragen heeft, Hij was het toch ook Die met Zijn genade de 
zieken juist niet meed?

Wat rijk als dat gesproken Woord vanuit het 
Troostboek, de Bijbel, dan uit zal monden 
in een innig gebed, dat is Christelijk! De 
ellendige te brengen bij Hem Die Zelf het 
Troostboek geschreven heeft.

Wie zo optreedt, die gedraagt zich verstan-
dig bij een ellendige. Laten we elkaar opwek-
ken om zo om onze zieken heen te staan, 
om zo om onze ellendigen heen te staan.

Voor zulke broeders of zusters is er ook een belofte, namelijk: in de dagen van 
onheil zal de HEERE hem bevrijden.
Het lijken de woorden van Jezus Zelf wel, ‘Zalig zijn de barmhartigen, want 
hun zal barmhartigheid geschieden’(Matt 5:7).

Ja ook voor hen zal de dag van ellende eens aanbreken, op deze aarde gaat 
het aan niemand voorbij. Zo zien we het toch ook gebeuren om ons heen, de 
krachtige en gezonde mensen van vandaag kunnen de ellendigen van morgen 
of overmorgen zijn.

Maar de belofte die we gelezen hebben in deze 41ste psalm zegt tegen hen dat 
de door hun bewezen liefde aan de naaste, geweest is als een uitstrooien van 
zaad waarvan zij zelf als zij in de ellende komen de oogst mogen binnenhalen!
Ja meer nog, zij zullen honderdvoud terug ontvangen van de HEERE!
Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: 
Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is 
van de grondlegging der wereld(Matt 25:34)
Want Jezus heeft het Zelf gezegd,
‘Ik ben krank geweest en gij hebt Mij bezocht!’(Matt 25:36).

Wat rijk als een 
Woord van opbeuring 

mag klinken, een 
Woord wel te 

verstaan, uit het enige 
Troostboek
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Avondklanken, wat is dat?
bijna iedere woensdagavond is er van 18:30 tot 19:30 een uitzending van 
avondklanken via de kerkradio. als u het nog nooit beluisterd hebt, kunt u 
avondklanken het beste vergelijken met de muzikale Fruitmand van de evan-
gelische Omroep. een mooi programma met liederen en meditaties. 

Hoe ziet het programma eruit?
binnen avondklanken hebben we twee soorten programma’s zijn die we uit-
zenden. de ene week zenden we een muziek-
programma uit en de andere week een verzoe-
kenprogramma. een muziekprogramma bestaat 
zoals de naam al zegt volledig uit liederen met 
daarbij soms een (hele) korte aankondiging / 
inleiding. bij een verzoekenprogramma is er 
ook muziek, maar worden bijvoorbeeld ook de 
jarigen benoemd, kan iemand een lied voor een 
ander aanvragen en wordt er een korte medita-
tie gehouden. in tegenstelling tot de muziekpro-
gramma’s worden de verzoekenprogramma’s altijd vlak voor de uitzenddatum 
gemaakt.

Wie verzorgt het programma?
binnen avondklanken hebben we 2 opname-teams. ieder team bestaat uit 2 
presentatoren en 1 technicus. Het eerste team heeft Gré mulckhuyse en ab 
smit als presentator en Leontine simons als technicus en bij het tweede team 
doen mies Leeflang en Frans Voskuil de presentatie en is Krijno Verbruggen de 
technicus. Om de beurt nemen de teams een verzoekenprogramma op. dat 
betekent dat ze eens per 4 weken een opname doen. 

Op de volgende pagina leest u een interview met presentatrice mies Leeflang

als u het nog nooit 
beluisterd hebt, kunt 
u avondklanken het 

beste vergelijken 
met de muzikale 

Fruitmand

avondklanken, een introductie 
voor wie het niet kent
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in tegenstelling tot een technicus heeft een presentator, die voor 
die avond de leiding heeft, best wat voorwerk te doen. Om u een 
beeld te geven wat er zoals bij komt kijken, laten we hieronder 
mies aan het woord.

“Als presentatrice van avondklanken ben ik eens per 4 weken te horen, 
samen met Frans Voskuil. samen verzorgen we de presentatie door 
liederen aan te kondigen en om beurten doen we een korte medita-

tie. Het is nog best lastig om een goede meditatie te vinden. ik wil altijd graag 
een boodschap meegeven, maar de meditatie moet ook weer niet te lang duren 
en zeker niet te moeilijk zijn. met name als mensen ouder worden is het soms 
lastig om dingen goed op te nemen. Vaak probeer ik een thema te kiezen wat 

zeker ook voor oudere mensen geschikt is. Om 
zo’n meditatie te maken lees ik allerlei boekjes 
meditaties die ik bewaard heb en probeer zo 
iets te maken. Je leert er zo zelf ook van. Ook 
bij de keuze van de liederen, voor zover die niet 
aangevraagd zijn, proberen we aan te sluiten bij 
het thema. 
Van Gerrie schreurs krijgen we op de zaterdag-

avond voor de opname de verzoekjes. samen met Frans nemen we dan ieder 
de helft voor onze rekening. ik probeer altijd ook iets te zeggen over het lied dat 
gedraaid wordt. Het zijn soms zulke mooie teksten. de uitvoering van een lied 
bepalen we tijdens de opname. Van sommige liederen hebben we wel 5 ver-
schillende uitvoeringen. indien voorhanden kies ik dan voor een uitvoering van 
Vox Jubilans, die zijn zo prachtig. met elkaar nemen we dan een programma op 
van een uur, wat dan de woensdag erop uitgezonden wordt. mocht u tips of 
opmerkingen hebben, dan horen we dat graag.”

Ook Avondklanken beluisteren? Het is mogelijk om het programma thuis te 
beluisteren. U heeft hiervoor wel een zogeheten scanner nodig. Deze zijn op 
diverse plekken, waaronder op internet, te koop....en zij bracht hem in het huis des HeereN te silo;  

en het jongetje was zeer jong.

 “ik probeer altijd ook 
iets te zeggen over 

het lied dat gedraaid 
wordt. Het zijn soms 
zulke mooie teksten”

avondklanken-presentatrice mies Leeflang:

“ik wil graag een  
boodschap meegeven”
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de bibliotheek is iedere 
woensdagmiddag van 
15.00 tot 16.30 uur en in 
de avond van 19.00 tot 
20.00 uur open.Welkom!
Op de bovenetage van het 
Verenigings-gebouw is de 
bibliotheek gevestigd. U 

betaald voor boeken als 
volwassenen 20 euro cent 
per week en de boeken 
voor de jeugd gaan voor 
15 euro cent met u/jou 
mee.
de kerkdiensten en 
avondklanken worden 

niet meer op een cd 
uitgebracht.

Let op! alleen in de week 
van de Kerstdagen dins-
dagmiddag 24 dec. open 
van 15.00 uur-16.30!

ina van der beek: mijn 
vader en ik
sjon heeft altijd met het 
idee rond gelopen dat 
zijn biologische vader een 
ruige zeebonk was. Na het 
overlijden van zijn moeder 
ontdekt hij bij het opruimen 
van het huis geheimen uit 
haar verleden.
Zeeman Willem was haar 
man en is ook al geruime 
tijd overleden. maar blijkt 
niet de biologische vader 
van sjon te zijn. dat zet zijn 
leven op zijn kop. steeds 
als een stukje dichter bij de 
waarheid te komen, gebeurt 
er weer iets onverwachts. 
dit brengt voor sjon toch 
ook nieuwe inzichten en 
een ander soort geluk.

Julia burgers-dorst: 2. 
Het licht breekt door (1. Jij 
bent mijn doel)
Jasmijn heeft in het dorp 
van haar oma haar plek en 

haar grote liefde gevonden 
met wie ze nu gaat trou-
wen. Ook een vriendin van 
oma, marijke wordt uitge-
nodigd die haar kleindoch-
ter aniek meeneemt omdat 
ze niet alleen kan reizen.
aniek vindt het erg fijn in 
het dorp en vindt werk in 
de bed en breakfast zodat 
ze daar kan blijven. Totdat 
er een boerderij net buiten 
het dorp ook tot een bed en 
breakfast wordt verbouwd, 
lijkt alles goed te gaan. 
maar met een brallerige 
eigenaar die veel reclame 
maakt. Wat wel wat teweeg 
brengt….

Linda chaikin: 3. 
avondstorm (1.Geliefd door 
eden 2. Tegenwind)
Terwijl in Hawaii in 1892 
een politieke crisis dreigt, 
wordt rafe getroffen 
door blindheid en verlaat 
hierdoor zijn aanstaan-de 

bruid eden. rafe vertrekt 
naar san Francisco voor 
medische hulp. de brief die 
rafe had achtergelaten is 
nooit ontvangen door eden 
die ontroostbaar is vanwege 
het plotselinge vertrek van 
rafe. Nu stort eden zich 
op het werk in de leprakli-
niek van haar vader op het 
eiland molokai. Terwijl rafe 
zich afvraagt waarom eden 
niet reageert op zijn brief 
na zijn vertrek. eden keert 
weer terug op Honolulu 
waar rafe zich kandidaat 
gesteld heeft voor een zetel 
in het palement van Hawaii. 
rafe is teleurgesteld en wil 
niets meer van eden weten.

mindy starns clark: 
echo’s van deTitanic
Kelsey Tates ontdekt dat 
haar overgroot-moeder 
adele die de ramp met de 
Titanic overleefde en in 
amerika veilig is aan-geko-
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men destijds identiteitsfrau-
de heeft gepleegd. Kelsey is 
de rijzende ster in het fami-
liebedrijf brennan & Tate dat 
honderd jaar geleden door 
adele is opgericht. door 
overname komen er nieuwe 
feiten boven water die te 
wijten zijn aan het gedrag 
van adele tijdens de laatste 
nacht van de Titanic. Kelsey 
die haar overgrootmoeder 
bewonderde, verdedigd het 
bedrijf. Ze zoekt hulp bij cole 
Thornton haar ex geliefde. 
Versterkt door het geloof 
dat weliswaar door haar car-
rière op een laag pitje stond, 
zet ze een race om de klok 
in om haar familie-erfgoed, 
haar bestaan en uiteindelijk 
haar leven te redden.

mindy starns clark: 3. de 
bruid van de amish
de mennonitische ella bayer 
wil een eigen bakkerij en 
trouwen met haar amish
vriend ezra Gundy. maar zijn 
familie wil graag dat hij een 
meisje van hun eigen geloof 
zal trouwen. ezra wordt 
door de familie naar indiana 
gestuurd waar hij op een 
melkveeboerderij gaat wer-
ken. Omdat ella’s vader is 
terug gekeerd naar Lancas-
ter, gaat zij ook naar indiana, 
waar ze terecht komt op een 
boerderij. Op de boerderij 
gaat ze te maken krijgen met 

een gecodeerd dagboek die 
van ella’s grootmoeder is. 
Ze krijgt hulp van de knappe 
amish boerenknecht Luke bij 
het ontcijferen van de code. 
dan vraagt ze zich af of ze 
in de toekomst ezra’s bruid 
zal worden, of heeft God 
een ander weg voor ella’s 
koppig en trotse karakter die 
gewend is haar eigen gang 
te gaan?

simone Foekens: ster van 
hoop (is haar eerste roman 
voor volwassenen.)
els Groote die zwanger is en 
vervelende maanden acht 
de rug heeft, besluit te ver-
huizen naar een plek waar 
niemand haar kent en ook 
niemand wil leren kennen. 
dan komt ze in contact met 
rick en het lukt haar niet 
hem op afstand te houden. 
Voor rick is els dan hartelijk 
en dan weer afwerend. Het 
brengt hem danig in de war.

Kristen Heitzman: 3.
schuilplaats
(1. dwaalgeest 2. 
sleutelkind.)
Na de tragische dood van 
morgan spencer zijn vrouw 
trekt hij met zijn dochter-
tje in bij zijn broer op de 
boerderij. Waar hij twee jaar 
nodig heeft om langzamer-
hand zijn leven en carrière 
weer op te pakken.

Quinn reilly vreest wraak 
voor de man die door haar 
in de gevangenis belandde. 
Quinn komt in aanraking 
met morgan en zijn fami-
lie. Waar ze warmte liefde 
ervaart die ze nooit eerder 
heeft gekend. Zodra Quinn 
hoort dat markham vrij-
komt, vlucht ze weg om 
haarzelf en de familie spen-
cer te beschermen. maar 
ook blijkt dat morgan teveel 
om haar is gaan geven en 
haar niet zomaar wil laten 
gaan. Zal morgan wat voor 
haar kunnen betekenen als 
blijkt dat markham nergens 
voor terugdeinst?

Karen Kingsbury: Vergeet 
mij niet
Net op de dag voordat ellie 
verhuisde zat ze samen met 
haar vriend Nolan onder een 
oude eik en schreven elkaar 
een brief. die ze zonder te 
lezen in een oude metalen 
doos stopten en begroeven 
aan de voet van de boom. 
Na elf jaar spraken ze af om 
elkaar daar weer te ontmoe-
ten om dan die brieven te 
lezen. maar nu bijna elf jaar 
later is ellie een alleenstaan-
de moeder die haar geloof 
verloor en moeite heeft om 
rond te komen. Nolan is tot 
een professionele basket-
baller uitgegroeid. door 
alles wat hij heeft meege-
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maakt is juist zijn geloof 
versterkt. Zal hun vriend-
schap deze afstand kunnen 
overbruggen?

Joel c. rosenberg: 3. Uur 
der waarheid
(1. de twaalfde imam 2. 
Operatie Teheran)
israël heeft de nucleaire 
bases van iran uitgescha-
keld. de Twaalfde imam 
wil wraak nemen. de Vs 
president dreigt een motie 
van de VN Vredesraad te 
steunen die de Joodse staat 
scherp veroordeelt. in tus-
sen heeft cia agent david 
als infiltrant informatie 
onderschept, waaruit blijkt 
dat de twee iraanse kern-
koppen zijn veiliggesteld op 
een geheime locatie. Het 
wordt steeds grimmiger. 
david moet met zijn team 
de kernkoppen zien te loka-
liseren voordat er zich een 
mondiale ramp zal voltrek-
ken door dat het gevaar op 
raket-inslagen toeneemt.

Jan & sanne Terlouw: de 
verdwenen menora 
(literaire thriller)
in de kathedraal van den 

bosch wordt een pater ver-
moord. deze pater had kort 
daarvoor een mysterieus 
document die lijkt te verwij-
zen naar de menora in vei-
ligheid gebracht. in de jaren 
zeventig is deze gouden 
zevenarmige kandelaar door 
de romeinen uit de tempel 
in Jeruzalem als oorlogsbuit 
meegenomen. Fanatieke 
reli-gieuze groepen probe-
ren er alles aan te doen om 
het document in handen te 
krijgen. ben Lorentz en zijn 
geliefde raken ongewild bij 
deze zaak betrokken. Kun-
nen zij hem ontrafelen? dit 
boek is op feiten en fictie 
gebaseerd verbindt heden 
en verleden. een spannende 
zoektocht naar de menora 
die de onrechtmatige eige-
naren een ongeluk lijkt te 
brengen.

Joke Verweerd: retour 
rantepao
Wouter en ine zijn dertig 
jaar geleden met hun doch-
ter mirjam naar indonesië 
de zending in gegaan naar 
het plaatsje rantepao. Na 
een dramatische gebeurte-
nis keren ze weer terug naar 

Nederland. alledrie kunnen 
ze hun draai niet goed 
vinden. Jaren later krijgt 
mirjam de kans om terug 
te gaan naar rantepao om 
haar pleegbroer Firman op 
te zoeken. Ook vermoedt 
ze dat ze zwanger is en laat 
toch haar ouders en haar 
vriend Jeroen achter.
daar door leren Wouter 
en Jeroen elkaar op een 
bijzondere manier kennen. 
Tegelijk heeft mirjam’s reis 
een louterende werking op 
hun allemaal.

dan Walsh: Thuiskomen
speelt zich af in de aanloop 
naar het kerstfeest van 
1943.
Patrick van zeven jaar heeft 
drie wensen:
dat zijn vader door het 
leger terugge-vonden 
wordt. Weggaan uit het huis 
van zijn opa. en als laatste 
wil hij graag het soldaatje 
die bij opa op zolder ligt 
meenemen die door ieder-
een vergeten is. Het verhaal 
herinnert ons wat werkelijk 
belangrijk is in het leven.

gELEZEN...
‘Zonder een voortdurende terugkeer naar de rechtvaardiging,  

vervalt heiliging tot farizeïsme.’

ADOLpH KöBERLE
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samenkomstjes in  
Villa maria del Triunfo…
Voor de vierde achtereenvolgende zondag hadden we gisteren 
een samenkomstje in Villa maria del Triunfo, in een wijk waar in 
de wijde omtrek geen kerk te bekennen is. Teddy en elsa hebben 
hiervoor hun huisje ter beschikking gesteld. 

Al sinds juli zijn Esau en ik wekelijks in deze wijk aanwezig om contacten 
te maken en om de mensen met wie we inmiddels een band hebben op-
gebouwd, te bezoeken. Dat laatste werd op den duur wel moeilijker, om-

dat we steeds meer contacten kregen. Mede daarom zijn deze samenkomstjes 

    pOST UIT pERU
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voor ons echt een doorbraak. Een 
aantal mensen treffen we nu we-
kelijks tijdens de samenkomstjes…

Met z’n tienen hebben we met 
elkaar gepraat, gebeden, gezongen 
en nagedacht over een hoofdstuk uit 
‘La Vida Abundante’ (een boek om 
mensen de beginselen van het chris-
telijk geloof te leren). Dit keer ging 
het over ‘bekering’. Hoewel niemand 

van dit groepje mensen helemáál onbekend is met het 
christelijk geloof (de meesten van hen hebben een rooms-katholieke ach-
tergrond), is hun kennis van de Bijbel heel beperkt… 
Gelukkig is het gesprek vaak heel persoonlijk. Een 
man vertelt dat hij tot nu toe eigenlijk altijd in de 
wereld heeft geleefd… Een vrouw vertelt dat ze God 
eigenlijk is kwijtgeraakt: ‘Ik moet herenigd worden 
met God, maar hoe moet dat?’ En een andere vrouw 
vertelt vrijmoedig wat God vroeger in haar leven 
gedaan heeft…

Levend water
Na nog wat met elkaar gedronken te hebben, ruimen 
we op en iedereen gaat weer zijns 
weegs. Net voordat we in de auto 
willen stappen, spreekt ons nog een 
vrouw aan. Ze vertelt ons dat haar 
kind iedere avond voordat ze gaat 
slapen een half uur huilt… of dat dat 
met boze geesten te maken kan heb-
ben en of we kunnen komen om te 
bidden… en of we ‘agua bendita’ (wij-
water) kunnen meebrengen om hun 
huisje te zegenen… We spreken af voor 
volgende week… zonder wijwater uiter-
aard, maar wel met het Levend Water. 

een vrouw vertelt 
dat ze God eigenlijk 

is kwijtgeraakt: 
‘ik moet herenigd 
worden met God, 

maar hoe moet dat?’
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‘Nog altijd blijken we vandaag gecharmeerd te kunnen worden door de 
idealen van de radicale reformatie, die destijds de reformatie flankeerde 
als beweging van de wederdopers, die in hun charismatische vernieuwing 

veel verder wilden gaan dan de reformatie.
Onder het mom van Tota scriptura’ manifesteert zich deze beweging 

opnieuw. de reformatie zou te weinig de schrift aan het Woord hebben 
laten komen ten aanzien van de Geest en de gaven van de Geest. Omdat 
het Woord kennelijk niet genoeg kracht heeft vandaag, gaan we met de 
Geest aanvullen wat het Woord in de gemeenten kennelijk laat liggen. 

maar wat meer lijkt te zijn, blijkt minder te wezen, omdat het sola scriptura 
nu eenmaal het solo spiritu impliceert.’

door het Woord alleen. Wie daarin niet genoeg Geest vindt, die heeft de Geest apart 
nodig. deze is dan niet Thuis, want Hij huist in het Woord.’

‘daarom hebben Luther en calvijn de Geest zo nauw met het Woord verbonden. 
er zou van de Geest geen sprake zijn zonder het Woord en het Woord zou niet ter 
sprake komen zonder de Geest. bijna was hier letterlijk sprake van een vereenzel-
viging. Woord en Geest waren niet te scheiden voor de reformatoren. men beleed 

de uiterst bescheiden opstelling van de Geest binnen de drieeenheid. 
Het Woord kon men horen, de Geest niet. maar dan zo dat men het schriftge-
worden Woord alleen maar kon horen door de Geest. de Geest gaat nooit uit 

van Zichzelf, daar is Hij veel te bescheiden voor. Hij zou immers van Zichzelf niet 
spreken, maar christus (het Woord) verheerlijken.’

‘momenteel spreekt men waarderend over een eventuele charismatische vernieu-
wing die over de kerk zou moeten komen. maar men moet dan wel zo eerlijk zijn 
toe te geven dat men daarmee niet staat in de traditie van de reformatie, maar 
in die van de radicale reformatie, de doperse beweging. Welbewust schermde 

Luther en ook calvijn het schriftverstaan af tegen de charismatische beweging van 
die dagen. de geestdrijverij van die dagen dreigde het Woord zelfs tot zwijgen te 

brengen. Luther was er vuurbang voor.
Kiest men voor het standpunt van de radicale reformatie dat de Geest ook 

aandacht vraagt voor Zichzelf, dan is dit iemands eigen keuze, maar dan moet 
men ook eerlijk zeggen dat men van een andere geest is dan die de reformatie 

bezielde.’
DS. C.A. VAN DER SLUIJS

    gELEZEN

Woord en Geest
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billy Graham:  
“Geloof vraagt ander leven”
eVaNGeLisT biLLy GraHam WaarscHUWT VOOr „eeN 
ePidemie VaN GemaKKeLiJKe GeLOViGHeid”

Het amerikaanse tijdschrift christianity Today publiceerde gisteren 
een interview met de 96-jarige Graham over zijn geloof en over maat-
schappelijke en theologische ontwikkelingen, naar aanleiding van 
zijn nieuwste, en waarschijnlijk 
laatste, boek: ”The reason for 
my Hope: salvation”. Graham 
start in november ook nog een 
nieuwe evangelisatiecampagne, 
met behulp van videomateriaal.

De beroemde evangelist schrijft 
in zijn boek over zijn bekering, 
op 1 november 1934. In het in-

terview zegt hij daarover: „Tot op die 
dag zag ik mezelf wel als een christen. 
Maar ik was het niet, tot op het mo-
ment dat ik geconfronteerd werd met 
mijn zonden. Toen realiseerde ik me dat 

    gELEZEN

“als Jezus onze 
meester wordt, 

verlaten we onze 
eigen weg en volgen 

we Zijn weg”



��

Leidraad – december 2013

Christus een verschil maakt in het leven van hen die niet alleen Zijn naam voor 
zichzelf claimen, maar ook Zijn Woord gehoorzamen.”

“Velen jagen naar de wereld”
Als er na een ‘bekering’ geen verschil merkbaar is in iemands leven, moet 
diegene zich volgens Graham afvragen of hij of zij wel echt deel heeft aan de 
redding die het Evangelie verkondigt. „Velen gaan 
naar de kerk, maar kennen geen levensverande-
rende transformatie in Christus. Onkerkelijken 
verwachten dat volgelingen van Christus anders 
leven dan zijzelf. Maar vandaag de dag jagen velen 
in de kerk naar de wereld. Niet om die te winnen, 
maar om net als hen te worden. Dit is zeer gevaar-

lijk. De Bijbel laat zien wat 
de tragische gevolgen zijn.”

Schijnend licht
Wie zich christen laat noe-
men, moet zich volgens Graham „identificeren” met de 
aanspraak van Christus op de degenen die Hem volgen. 
„Hij vermaant ons de kosten te berekenen.”
Graham hoopt dat de lezers van zijn boek „het voorrecht 
en de verantwoordelijkheid” van het leven als christen 
zullen inzien. „Als Jezus onze Meester wordt, verlaten 
we onze eigen weg en volgen we Zijn weg. Dat is niet 
altijd eenvoudig, maar wel ontzettend vruchtbaar en uit-
dagend. Wie Hem volgt, wordt een schijnend licht in een 
donkere wereld.”

“Onkerkelijken 
verwachten dat 
volgelingen van 

christus anders leven 
dan zijzelf. maar 

vandaag de dag jagen 
velen in de kerk naar 

de wereld”

gELEZEN...
‘dat het geestelijk leven in de kerk tegenwoordig op 
een laag pitje staat, komt doordat er in de prediking 

gebrek is aan aandacht voor de leer.’

D.M. Martyn LLoyD-Jones
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Kort geleden is onze gemeente vacant geraakt. daarom zijn we 
erg dankbaar dat dominee ter maten onze consulent is gewor-
den. maar wie is dominee ter maten eigenlijk? in het volgende 
gesprek maken we kennis met hem en zijn vrouw.

“Ik ben geboren in Achterberg, vlakbij Rhenen en groeide op in een boeren 
gezin.” vertelt dominee ter Maten. “Nadat ik de LTS heb afgerond op 
mijn 15e ben ik timmerman geworden. Dat ben ik 24 jaar gebleven.”

Wist u in die tijd al dat u een roeping had om dominee te worden?
“Al op jonge leeftijd had ik wel een persoonlijk geloof. In mijn verkeringstijd 
heb ik wel eens tegen mijn vrouw gezegd dat het best wel eens zou kunnen 
gebeuren dat ik dominee zou moeten worden, maar dat was eigenlijk onmoge-
lijk wat het opleidingsniveau betreft. Maar er was dus wel iets van een roeping 

in wording.
Als je een roeping hebt en de weg daar naartoe 
gaat open, dan weet je dat het van de Heere is. Bij 
mij is het eigenlijk stap voor stap gegaan.
Ik begon met een cursus theologische vorming 
voor gemeenteleden. Toen ik die had afgerond ben 
ik de opleiding gaan volgen voor kerkelijk werker. 
Dat ben ik later 10 jaar geweest voordat ik predi-
kant werd. Op de universiteit van Amsterdam heb 

ik mijn doctoraal gehaald. De kerkelijke opleiding stopte in die tijd. Die heb ik 
in Utrecht afgerond. In 1992 werd ik predikant in Wijngaarden.”

Mevrouw ter Maten, hoe heeft u de roeping van uw man ervaren?
“Je groeit er naartoe. Het is werk van de Heere en daarom maakt Hij je daar ook 
klaar voor. Toen ik op de huishoudschool zat heb ik al een stage gelopen bij een 

CONSULENT DS. TER MATEN

“We hopen een goede tijd 
met u te hebben”

“als je een roeping 
hebt en de weg daar 
naartoe gaat open, 
dan weet je dat het 

van de Heere is”

    gESpREK
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predikantsgezin. Zo zie je maar; niets gebeurd bij geval.
Als je man aan de opleiding begint en vrouwen van andere predikanten krijgen 
daar hoogte van, komen ze allemaal met adviezen. En daar pik je dan uit wat 
jou ligt. Ik heb er nooit moeite mee gehad dat mijn man dominee werd.”

Hoe ging het er aan toe in gezinsleven?
Dominee ter Maten: “We hebben 4 kinderen, 
waarvan 3 getrouwd en de 4e gaat waarschijnlijk 
over enkele maanden trouwen. We hebben 9 klein-
kinderen gekregen, dus ben ik ook echt opa. Bijna 
al mijn kleinkinderen heb ik mogen dopen. Mijn 
kinderen deden alle 4 bij mij belijdenis, en de 3 
die getrouwd zijn, heb ik mogen trouwen. Al onze 
kinderen gaan nog in de weg van de Heere en daar 
kunnen we ons steeds weer over verwonderen. 
De tijd dat ik aan het studeren was, werkte ik doordeweeks en op zaterdag 
volgde ik de opleiding. Ook in de avonduren studeerde ik veel, dus was ik best 

veel afwezig. Mijn vrouw ving 
alles op. Ook financieel had-
den we het niet heel gemak-
kelijk, we hadden 4 kinderen 
thuis en dan de studiekosten 
daar nog bij. Als ik terug kijk 
is het allemaal heel wonderlijk 
gelopen. De Heere heeft won-
deren gedaan in ons leven. 
Alleen het feit dat ik dominee 
ben geworden is zo’n wonder. 
Maar ook de weg hier naartoe, 
heeft Hij geplaveid.”

Hoe bent u onze consulent 
geworden?
“Binnen de classis kon men 
geen predikant vinden die in 
de gelegenheid was dit waar te 
nemen, daardoor kwam men 
bij mij. Ik heb door de jaren 
heen wel wat ervaring opge-
bouwd. Dit speelt misschien 

“al onze kinderen gaan 
nog in de weg van de 

Heere en daar kunnen 
we ons steeds weer 
over verwonderen”
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gELEZEN...
“een mens die er heel weinig van begrijpt maar heel goed leeft, is beter dan een 

mens die er veel van begrijpt maar niet goed leeft” 
AURELIUS AUgUSTINUS

Laten we er naar streven veel te begrijpen, maar nog meer om beter te leven!’

pREEKROOSTER maria-OOrd
JaNUari  5  mw. b. van den Oord-Vader  maarssen
 19  ds. H.J.J.m. Tacken  mijdrecht
FebrUari  2  drs. W.J. Gijzel
 16  dhr. G. strubbe  Vinkeveen
maarT  2  dhr. a.J. Treur Wilnis
 16  ds. a.a. van den berge  Wilnis HeiLiG aVONdmaaL
 30  ds. H.J.J.m. Tacken  mijdrecht
aPriL  6 ds. P.G. Oskamp  Waverveen
 18 drs. W.J. Gijzel  GOede VriJdaG
 20 drs. W.J. Gijzel  PaseN prot.

ook een rol. Mijn tweede gemeente verkeerde in een moeilijke situatie toen 
ik daar beroepen werd. In het kerkgebouw waar bijna 600 mensen in konden, 
kwamen er ongeveer 120. Eigenlijk was mijn taak in die gemeente te vergelij-
ken met die van een opbouwpredikant. Daar ben ik ook twee jaar consulent 
geweest in een buurgemeente.

Hoe ervaart u het consulentschap?
“Een consulentschap is altijd leerzaam. En het doet daarbij goed om een 
gemeente te helpen. Dat is waar ik graag de nadruk op wil leggen: ik ben er om 
te helpen. Ik heb een bescheiden rol, maar wel een duidelijke opdracht. Vinke-
veen is niet mijn eigen gemeente. Ik kan de kerkenraad en de gemeente advies 
geven en zij kunnen een beroep op mij doen als dat nodig is.

Heeft u een boodschap voor de gemeente van Vinkeveen?
“We hopen een goede tijd met u te hebben, maar bid dat het geen lange periode 
behoeft te worden.”
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STROOpWAfELACTIE

Vrijdagavond 11 april Zuiderwaard 
en Westerheul
Zaterdag 12 april 2014 rest Vinke-
veen en Waverveen
Huis aan huis verkoop: overheerlijke 
Goudse stroopwafels, die u ook in de 
vriezer kunt bewaren.
contactadres: carla stolk, dodaars-
laan 37, tel. 262300

ROMMELMARKT

Zaterdag 23 augustus 2014
1e contactpersoon:
rene Oussoren, 06-16950125
2e contactpersoon : 
Fam. Oussoren 0297-263955
inleveradres verkoopbare spul-
len, graag netjes en in dozen, na 
afspraak: demmerikse Kade 15

Ophaaldata van oud papier: 

zaterdag 4 januari
zaterdag 22 februari
zaterdag 19 april
zaterdag 28 juni
zaterdag 30 augustus
zaterdag 25 oktober

Oud Papier
(s.v.p. geen lompen )

bewaart u uw oud papier voor ons.
Wij halen het al meer dan 37 jaar bij u 
op. Zet uw oud papier a.u.b. gebundeld 
voor 9 uur aan de weg, wij nemen het 
graag mee.

contactadres : edwin van de Linden, 
arkenpark mur 5, tel. 263066

    OpROEp

gELEZEN...
‘Wie van genade leeft, deelt anderen genade uit,  
belangeloos, zonder er iets voor terug te hoeven’

gENE VEITH
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Op dit moment zit ik in het laatste 
jaar van de Pabo. en in dit laatste 
jaar moet ik twee scripties schrij-

ven. eén daarvan heeft als titel: “tijds-
meting en tijdsbeleving door de jaren 
heen”.  Hierin onderzoeken we hoe de klok 
van tegenwoordig zijn vooruitgang heeft 
geboekt, maar ook hoe onze tijdsbeleving 
daar nu door beïnvloed is. 
Onze tijdsbeleving van nu, kunnen we zelf 
bijna niet onder woorden brengen. Het 
eerste wat bij de meeste zal 
opkomen is: druk,stress, geen 
tijd… We zijn tegenwoordig 
continu bezig met tijd. Zelfs als 
we ouder zijn geworden heb je 
nog te maken met tijd. Je moet 
op tijd eten, op tijd slapen, op 
tijd bij je visite zijn. Of je nu jong 
bent of wat ouder, altijd zal tijd 
een plaats in je leven innemen.
maar hoe komt het nu dat wij 
altijd zo druk zijn? Ligt dat aan onze leef-
wereld van tegenwoordig, of aan onszelf, 
of aan een andere factor? Ook hier kan ik 
geen pasklaar antwoord op geven. Vorig 
jaar was ik ontzettend druk met mijn 
studie, met dingen voor de kerk, en dan de 
overige ‘verplichtingen’ die er bij hoorden. 
ik kwam in een kleine dip terecht, tot een 
vriendin tegen mij zei; “Gerjanne, doe 
vóóral rustig aan. Wat je denkt dat je voor 
een ander moet doen, dat hoeft niet altijd. 
Ga vooral voor jezelf na wat écht moet, en 
wat je écht leuk vindt.” en dat was voor mij 
de doorslag om te kiezen voor de dingen 

die ik écht leuk vind, en waar ik tijd voor 
vrij wil maken. doordat ik altijd maar druk 
was met ‘verplichtingen’, waarvan ik dacht 
dat ik ze moest doen, had ik geen tijd meer 
om een middagje iets met een vriendin 
te doen, terwijl ik dat juist zo leuk vond. 
ik ging daar tijd voor vrij maken. ik kwam 
erachter dat die ‘verplichtingen’ helemaal 
geen verplichtingen waren, en de mensen 
ook helemaal niet van mij verwachten van 
alles te doen, wat ik zelf wel dacht.
ik denk dat het voor ons allemaal belangrijk 
is om te kiezen wat écht belangrijk is in ons 

leven. Verplichtingen blijven 
er, want zonder werk geen 
brood, maar je moet er ook 
een klein beetje plezier in heb-
ben. maar naast die noodzake-
lijke verplichtingen is het aan 
jou zelf de keus wat je met de 
rest van je tijd doet. besteed 
je het allemaal een vrijwil-
ligerswerk omdat je denkt dat 
dat je taak is? besteed je het 

allemaal aan je computer omdat je dat 
leuk vindt? besteed je al je tijd aan je werk, 
omdat je je baas te vriend moet houden? 
de keus ligt bij jezelf, maar denk er daarbij 
wel aan, wat God van ons verlangt. God 
verlangde niet van mij, dat ik van alles 
voor andere mensen ging doen, want dat 
was niet goed voor mij. ik werd daar niet 
gelukkig van. en zou God willen dat we 
niet gelukkig zijn? ik denk van niet. Ga 
voor jezelf na waar je gelukkig van word, 
en denk er daarnaast aan wat God van je 
verlangt, want Hem kun je niet vergeten in 
je tijdsschema, ben ik van mening. 

TeKsT  gERJANNE VERSLOOT

Waar blijft de tijd

    COLUMN

ik denk dat 
het voor 

ons allemaal 
belangrijk is om 

te kiezen wat 
écht belangrijk is 

in ons leven



    WisseLLiJsT

Kunstenares: Lize de Leeuw
Leeftijd: 3 jaar
Onderwerp: dominee, kerk  
en collectezakken


