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Dank aan Hanna, welkom Debora! 
Als Leidraad-redactie hebben we onlangs afscheid genomen 
van Hanna Simons als redactielid. Zes jaar lang heeft ze veel 
voor ons blad mogen doen. Haar belangrijkste taak was inter-
views afnemen en uitwerken. In dit blad kunt u haar laatste in-
terview –met oud ouderling Joost van Selm- lezen. Hanna, be-
dankt voor al je werk! 
We zijn dankbaar dat we in Debora de Haan een vervanger 
hebben gevonden. Ze zal interviews gaan verzorgen, mensen 
vragen een column te schrijven, kinderen vragen de achterkant 
te vullen en wanneer u een kaartje heeft van geboorte, huwe-
lijk of jubileum dan ontvangt ze die graag zodat ze deze in Leid-
raad kan opnemen. 

mailto:pamuilwijk@hotmail.com


 

 
Gebed om redding 
1 Een pelgrimslied. 

Ik sla mijn ogen op naar U, 
Die in de hemel zit. 

2 Zie, zoals de ogen van dienaren 
gericht zijn op de hand van hun heren 

en zoals de ogen van een dienares 
gericht zijn op de hand van haar meesteres, 

zo zijn onze ogen gericht op de HEERE, onze God, 
totdat Hij ons genadig is. 

3 Wees ons genadig, HEERE, wees ons genadig, 
want wij zijn meer dan verzadigd met verachting. 

4 Onze ziel is meer dan verzadigd 
van de spot van de zorgelozen, 

de verachting van de hoogmoedigen. 

HET WOORD VOORAF 



Psalm 123 is een van de liederen die het volk zong als het op weg was naar 
Jeruzalem, tijdens de grote feesten. Samen met de psalmen 120 t/m 134 
maakt deze psalm deel uit van de liederen van de opgang. Deze verzameling 
psalmen vormt een soort van psalmboek binnen ons psalmboek. Al van 
oudsher zijn deze psalmen aan elkaar gelinkt. Ik kom daar zo nog even op 
terug. De volgorde van de psalmen zoals ze opgenomen zijn, is niet wille-
keurig. Zeker niet als we kijken naar de psalmen 120 t/m 134. In deze psal-
men is als het ware de opgang te lezen van het volk dat naar het (hoge) 
Jeruzalem gaat, de berg op. Je moet dus de psalmen 120 t/m 122 kennen 
om psalm 123 beter te kunnen begrijpen. Heel in het kort, Psalm 120 gaat 
over het moment voor het vertrek, Psalm 121 gaat over de reis en psalm 
122 gaat over de aankomst. Het bouwt als het ware op. Als we psalm 123 
lezen / zingen, dan zijn we in Jeruzalem en heffen we onze ogen op naar 
God. 
 
Als we kijken naar een psalm lezen we vaak in de eerste zin wie de auteur 
is. Bij psalm 123 zien we dat echter niet. Belangrijk hierbij is te beseffen dat 
de tekst van de psalmen die wij nu lezen is gebaseerd op de Masoretische 
teksten. Deze teksten bevatten alle boeken van de joodse canon in het He-
breeuws en zijn veel gebruikt bij de vertalingen zoals wij die kennen. De 
oudste delen van deze teksten, die we momenteel nog hebben, dateren uit 
de 9e eeuw na Christus en zijn dus zo’n 1200 jaar oud. Joodse geleerden 
schreven deze teksten in de middeleeuwen over en hebben zo een waarde-
volle bijdrage geleverd aan het beschikbaar houden van deze teksten, ook 
voor ons. 
Zo’n 62 jaar geleden werd er echter een ontdekking gedaan. Het was in de 
buurt van Qumran, een dorpje dichtbij de Dode Zee, ten oosten van Jeruza-
lem. Op die plek werden documenten gevonden die dateren uit de periode 
om en nabij het begin van onze jaartelling. In een van deze documenten 
staan onder andere delen van psalmen 121 t/m 132. Waar de volgorde van 
andere psalmen nog best wat afwijkt ten opzichte van hoe wij de volgorde 
kennen, staan de psalmen 121 t/m 132 achter elkaar genoemd, wat aan-
geeft dat in de oudheid deze psalmen al als eenheid bij elkaar werden ge-
zien. Voor ons is het nu belangrijk om te kijken naar de tekst die er van 
psalm 123 overgebleven is. 
Als we kijken naar de rol met nummer 11Q5, dan zijn daar de eerste twee 
verzen van psalm 123 vermeld, de rest mist helaas vanwege beschadigin-



gen. Als we dan deze twee verzen bekijken dan zien we een tekst die prak-
tisch gelijk is aan de Masoretische tekst, terwijl er maar liefst 9 eeuwen tus-
sen zitten. Dit geeft dus de kwaliteit van de Masoretische tekst aan, zoals 
die onze in Bijbel staat. 
Het grote verschil is dat voor deze psalm David als auteur genoemd wordt. 
Psalm 123 is dus volgens de teksten die bij Qumran gevonden zijn een psalm 
van David. Omdat over het algemeen geldt dat oudere teksten authentieker 
zijn, zal ik er voor nu vanuit gaan dat psalm 123 van de hand van David is. 
 
Als we dat weten, dat psalm 123 van de hand van Davis is, dan willen we 
ook altijd weten of er een moment of periode aan te wijzen is in het leven 
van David waarop hij deze psalm mogelijk gemaakt heeft. Dit valt nog niet 
altijd mee, zeker als er geen directe aanwijzingen worden gegeven. Heeft 
David deze psalm gemaakt toen hij op de vlucht was voor Saul, zoals bij 
meerdere psalmen. Duidelijk is wel dat hij moedeloos is door alles wat er 
gebeurt en dat hij de toevlucht neemt tot JHWH, de God van het verbond, 
de God van Abraham, Izak en Jacob. Totdat die God David genadig zij. 
 
Als we verder kijken naar psalm 123 dan valt op dat deze psalm twee delen 
bevat. Het eerste deel bevat de verzen 1 en 2 en het tweede gedeelte de 
verzen 3 en 4. In onze berijmde versie van deze psalm is dat ook duidelijk te 
zien.  
In het eerste gedeelte van de psalm vraagt David om de aandacht van God 
en toont hij ons hoe serieus hij dat neemt. In het tweede gedeelte volgt dan 
het gebed om genade voor de mensen die bij hem zijn met in het laatste 
verzen de reden waarom ze zo verlangen naar de genade van de Heere.  
 
Psalm 123 is een gebed en begint bijzonder. De eerste zin, hoewel niet let-
terlijk, lijkt veel op vers 9b uit Mattheus 6 waar de Heere Jezus ons het Onze 
Vader leert. De eerst zin, Onze vader, die in de hemelen zijt, heeft dezelfde 
lading. We bidden tot een God die in de hemel is, een God die machtig is en 
troont ver boven deze aarde.  
Als we kijken naar vers twee dan is daar een belangrijke plaats voor de ogen 
en de hand. De ogen van de dienaar en de dienares en de hand van de heer 
en de meesteres willen ons iets zeggen. Let er ook op dat het niet de han-
den(meervoud) van de heer zijn, maar dat het de hand, enkelvoud, van de 
heer is. Het gaat dus niet om de handen zelf, maar om wat die hand bete-
kent en doet. 
 



Maar wat is de betekenis van die hand en hoe moeten we dit nu lezen. Als 
ik het visueel maak dan zie ik een heer met voor hem een dienaar die op z’n 
knieën zit. Die kijkt omhoog naar zijn heer en is onderdanig en geeft zich als 
het ware over. Het is een teken van eerbied, van nederigheid, van onderda-
nigheid. Het is ook een teken van machteloosheid waarbij hij zich als het 
ware overlevert aan zijn heer. 
Deze dienaar kijkt naar de hand van zijn heer, omdat dat blijkbaar iets te 
zeggen heeft voor hem. 
 
Mooi is het om de betekenisvolle climax te zien in vers 2. Een dienaar had 
in die tijd een hogere plaats dan een dienares. Een dienaar was dus in min-
dere mate afhankelijk van zijn heer dan een dienares van haar meesteres. 
De dienares verlangt dus meer van haar meesteres dan de dienaar van zijn 
heer. Maar nóg meer dan dat verlangden David en zijn mannen het van de 
Heere. Door deze climax wordt de grote afhankelijkheid van God uitge-
beeld. De toekomst van David en zijn mannen lag in de hand van God en dat 
is ook hoe David het beleeft. 
 
Tijdens het onderzoek kwam ik 5 verschillende betekenissen tegen van de 
hand van de heer, Matthew Henry noemt ze in zijn commentaar van Psalm 
123: 
1: Het is de hand die wijst, die de dienaar aanwijst wat voor werk en waar 
hij het moet doen. 
2: Het is ook de hand die geeft, de hand die voedsel, eten en drinken geeft. 
3: Het is ook de hand die de dienaar beschermt tegen gevaren. Bij de heer 
is de dienaar veilig, wie zou er anders voor hem moeten zorgen? 
4: Het is de hand die laat weten als iets niet goed is, de hand die, wat we nu 
niet meer zo gewend zijn, ook fysiek kan zijn. 
5: Het is ook de belonende hand, de hand die beloont als er dingen zijn die 
goed gaan. 
Dan de ogen.  
De ogen van David en zijn mannen zijn gericht op God. Totdat die God, hun 
enige hoop, ook hun genadig zij. Hieruit blijkt het grote vertrouwen dat Da-
vid en zijn mannen hadden. Niet even bidden, niet maar even de ogen op-
heffen naar de hemel en dan weer door…nee, het is het opheffen van de 
ogen naar de hemel, tótdat God hen genadig is. In vers 3 gaat dat verder, 



daar gaat de roep uit naar de Heere, naar de JHWH, de God van het ver-
bond. De roep is om genade, genade van de Heere. Hiermee wordt het 
tweede deel van deze psalm gekoppeld aan het eerste gedeelte.  
Het laatste gedeelte van deze psalm geeft de reden aan waarom die genade 
van God zo nodig is. Uit deze laatste zinnen blijkt dat de nood hoog is. Niet 
een nood van fysieke dreiging of fysieke belaging, maar meer een mentale 
belaging. Typerend is het dat de woorden ‘meer dan verzadigd’ maar liefst 
twee maal genoemd worden. De woorden ‘meer dan’ geven als het ware 
aan dat de emmer over loopt, hij is meer dan vol. 
 
Maar wat heeft deze psalm ons nu, in deze tijd, te zeggen, wat kunnen we 
leren van David? 
De les uit de psalm is wat mij betreft de volledige afhankelijkheid van onze 
God, in álles. Dus dat geldt voor kerk, voor werk en voor privé. Laten wij 
onze ogen opheffen naar de Heere en letten op Zijn hand. De hand die ons 
wijst welke keuzes we moeten maken in ons leven. De hand die ons van dag 
tot dag voedt met voedsel voor ons lichaam en voor onze geest. De hand 
die ons behoed voor gevaren. Maar ook de hand die ons laat weten, laat 
voelen als we handelen en wandelen tegen Zijn geboden. En gelukkig ook 
de hand die eens de deur opent voor al degenen die in mogen gaan in Zijn 
heerlijkheid. 
 
Kennen en hérkennen wij de hand van de Heere in ons leven? Hebben wij 
er oog voor? Ja, als dingen in ons leven moeilijk gaan, of als we dingen moei-
lijk vinden, dan kijken we omhoog, maar wat als het leven kabbelt, als het 
voort gaat? 
Laten we knielen, desnoods met de knieën van ons hart, zoals ds. Simons 
gewoon was te zeggen, en laten we onze ogen opheffen naar de hemel, tot 
onze God ons genadig is. 
De bekende ex advocaat Abraham Moszkowicz zei eens: “Liever rechtop 
sterven dan leven op de knieën”. 
 
 
Ik hoop en bid dat dat voor ons toch anders is.  
 

Krijno Verbruggen  



 
STICHTING FRIEDENSSTIMME 
 
Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor onder-
steuning van Christenen in de voormalige Sovjet-Unie 
bij hun evangelisatie en zendingsactiviteiten. Zij stelt 
100 evangelisten in staat om zich volledig aan evan-
gelisatieverkondiging te wijden en voorziet hen van 
lectuur en middelen voor vervoer. 
 
Door de Bijbel spreekt God tot mensen. 
Het is het verlangen van Friedensstimme dat de inwoners van hun werkge-
bied persoonlijk het Woord van God ontvangen en uitgelegd krijgen wat 
daarin tot hun redding geschreven staat. 
De Russische evangelisten zoeken de onbereikten op en spreken met hen 
over Jezus, vaak met gevaar voor eigen leven. In de barre en koude toen-
dra’s in het noorden van Rusland en in de door Islam gedomineerde lan-
den van Centraal Azië en de Kaukasus is het moeilijk om samen te komen 
of te evangeliseren. In veel gevallen wordt het samenkomen als gemeente 
gedoogd, maar met regelmaat hebben de kerken ook te maken met ver-
volging, bestraffing en tegenwerking. Vooral in landen als Oezbekistan, Ka-
zachstan, Turkmenistan en Azerbeidzjan en in iets mindere mate geldt dit  



Gemaakt door zondagsschool A (basisschool groep7-8),  
n.a.v. het verhaal de rijke dwaas Lukas 12: 13-21 

 
voor Kirgizië en Tadzjikistan. Deze landen hebben de Islamitische cultuur, 
als mensen tot bekering komen betekent dit vaak uitsluiting door de fami-
lie. 
Wij kunnen deze mensen steunen door op te roepen tot gebed, een actie 
als de kaartenset met Pasen en pakketten sturen via de Stichting naar de 
gelovigen aan de andere kant van de aarde. De Stichting zoekt dan aldaar 
contact met de verschillende overheden. 
 
Graag wilden wij als zendingscommissie bij jullie als gemeenteleden die 
hier in alle vrijheid mogen geloven en bij elkaar mogen komen onder de 
aandacht brengen dat iets simpels voor ons een bijna niet haalbare kaart 
is aan de andere kant van de wereld. 
Voor de gelovigen die het moeilijk hebben en vaak in het geheim samen-
komen, als dat al lukt, is het een bemoediging om te volharden in het ge-
loof als andere Christenen hen kunnen en willen steunen. 
 
Daar hebben wij allemaal Gods hulp, kracht en genade bij nodig, wetend 
dat Hij zijn zoon heeft gestuurd om de weg weer open te maken tussen 
God en de mensheid. 

Namens de zendingscommissie, Sandra Koolmoes. 
  



NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN 
 
Lynn Austin: Land van belofte 

Rebecca en Flora Hawes zijn zussen en groeien op zon-
der moeder. Vooral Rebecca hangt naar avontuur in 
haar saaie bestaan. Ze krijgen vader zover dat ze met 
de butler en kamenierster op zoek gaan naar een Bij-
bels manuscript in de Sinaï woestijn. Tijdens die reis 
overdenken ze de gebeurtenissen uit het verleden die 
hen overkomen zijn terug. Om de tocht te kunnen 
overleven zullen ze zich niet alleen op elkaar vertrou-
wen maar bovenal met het plan en doel wat God met 
hun leven heeft.  

 
Elizabeth Camden: De roos uit Winslow Street 
Na een verblijf in hun zomerverblijf keren Libby Sawyer en haar vader terug 
naar hun huis. Daar ontdekken ze dat hun huis wordt bewoond door vreem-
delingen. Familie van de weduwnaar Michael Dobrescu uit Roemenië. Uit 
het testament blijkt dat dit huis aan hun vermaakt is. De vader van Libby en 
Michael voeren een felle juridische strijd over het recht op hun huis in Col-
den. Belangrijke documenten zijn verdwenen en Libby verdenkt Michael 
hiervan. Ze gaat op onderzoek uit en is vastbesloten om de waarheid te ach-
terhalen. Er zijn steeds meer raadsels rondom Michael en zijn familie. On-
danks hun rivaliteit begint Libby gevoelens te koesteren voor deze man wat 
wederzijds lijkt. Door de uitspraak van het hof en het geheimzinnige verle-
den van Michael wordt de loyaliteit van Libby op de proef gesteld en staat 
ze voor een zeer moeilijke beslissing. 
 
Ted Dekker: Hacker 
Nadat de vader en broer van de zeventienjarige briljante programmeur 
Nyah zijn omgekomen heeft ze de zorg over haar moeder, nu zij voor een 

DE BIBLIOTHEEK
 
De bibliotheek is te vinden op de bovenetage van gebouw Maranatha 
en houdt iedere woensdag, van 15.00-16.00 uur en van 19.00-20.00 uur, 
een uitleenuur.  Jong en oud kunnen de boeken voor € 0,25 per week 
komen lenen. Welkom! 



dure experimentele hersenoperatie staat waarvoor veel geld nodig is. Door 
het kraken van de firewalls van wereldbedrijven kan ze veel geld verdienen. 
Helaas moet Nyah vluchten naar een onmogelijke realiteit omdat er iets he-
lemaal uit de hand dreigt te lopen. Zal deze sprong in het diepe haar moeder 
redden? 
 
Irma Joubert: Het meisje uit het verscholen dorp 
Mentje is er niet erg blij mee dat haar vader in 
1943 in Nunspeet op de boerderij op de zolder van 
hun stal in het geheim vreemde mensen d laat wo-
nen. Dan wordt iedereen op een dag door solda-
ten weggehaald. Maar Mentje blijft moederziel al-
leen achter. Dan vlucht ze weg in de nacht waarna 
ze in het bos terechtkomt bij tientallen joodse 
mensen in een geheim dorp verscholen. Na een 
poosje wordt het daar te gevaarlijk en wijkt ze uit 
naar Arnhem. Hoelang zal ze daar veilig zijn? En zal 
haar vader haar wel kunnen vinden als hij vrij 
komt? 
 
Tricia Goyer: 1. Verborgen moed (Serie: De goede strijd) 
De Amerikaanse Emma Hansson gaat studeren in Engeland aan de Oxford 
universiteit en sluit zich tijdens de tweede wereldoorlog aan bij de WAAF 
de Engelse Luchtmacht. Emma wordt bij de geheime Fotografische Verken-
ningseenheid in Danesfield House in West-Londen gestationeerd. Kunste-
naar Will Fleming krijgt de opdracht om het veranderde landschap op doek 
vast te leggen. Dan kruist zijn pad dat van Emma in Danesfield House, het 
doelwit van een duister complot. Ze raken bevriend. Het geheim en de ge-
varen drijven hun uit elkaar. Kan Will Danesfield House en Emma redden? 
 
Steven James: 2. Bloedrood (Misleiding is eerste deel.) 
Thriller over politieagent Patrick Bowers. 
Door een oude vriendin van Patrick wordt hij om advies gevraagd voor een 
zaak. De meedogenloze seriemoordenaar wordt ook gelinkt aan zijn, en het 
verleden van zijn vroegere liefde. Het geheim dat zij bewaart, blijkt de sleu-
tel om de gewetenloze moordenaar te laten stoppen. Maar ondertussen 
dreigt er een nieuwe dodelijk virus te worden losgelaten met alle gevolgen 



van dien. Patrick moet snel en accuraat optreden om dit gauw te kunnen 
ontrafelen. Een race tegen de klok. 
 
Elizabeth Musser: Als ik mijn ogen sluit 
Verhaal over kracht van de vergeving in moeilijke 
omstandigheden en ode aan vergeving en genade. 
Henry’s zoontje van zes jaar Jase heeft een hartde-
fect en er staat een vierde operatie gepland. Van zijn 
gewone loon kan Henry dit niet opbrengen. Hij stelt 
zich beschikbaar als huurmoordenaar. Hij faalt en het 
slachtoffer, de schrijfster Josephine Bourdillon. raakt 
in coma. Toch komt er wel geld binnen zodat hun 
zoon geopereerd kan worden. Apart dat Henry is uit-
betaald. Paige de dochter van Josephine vraagt zich 
af wie haar moeder had willen vermoorden. Wat niet 
gelukt is. Moeder heeft jarenlang anonieme brieven 
gekregen. En waarom gedraagt haar vader zich vreemd sinds de aanslag? 
Dan ontdekt Paige uiteindelijk iets wát haar verrast en haar heel erg schokt.  
 
Karen Kingsbury:2. Een huis vol familie (Zo dichtbij is deel 1.) 
De familie Baxter brengt de feestdagen met elkaar door. Er zijn twee jaar 
verstreken sinds een vreselijk ongeluk, dat een aantal familieleden het le-
ven kostte. Nu probeert iedereen op zijn of haar eigen manier de draad 
weer op te pakken. Vader John heeft een speciale gast uitgenodigd: Kendra, 
die haar leven dankt aan een hart van zijn dochter. Maar lang niet iedereen 
is h et ermee eens dat Kendra van de partij is.   

Gemaakt 

door klas A 

van zon-

dagsschool 

Samuël 



HULP GEWENST? 
 
Hebt u dat ook wel eens dat u denkt: bij die mensen daar even verderop in 
de straat zou een vrijwilliger echt iets kunnen betekenen; een stukje gezel-
ligheid, boodschappen doen, wandelen. Komt u dat tegen bij uw buren, 
naaste of misschien wel bij uzelf, denkt u dan eens aan de NPV (vrijwillige) 
Thuishulp. 
NPV-Thuishulp is voor iedereen. Het maakt niet uit of u wel of geen chris-
ten bent, wel of geen lid van de NPV zorg voor leven. Iedereen kan een be-
roep doen op de NPV Thuishulp: uw vraag, onze zorg! 
Voor het aanvragen van hulp of voor meer informatie kunt u bellen met 
06-83556990 of mailen naar npvthuishulpdrv@gmail.com 
 
Helga Kroese, namens NPV De Ronde Venen 

  

MUTATIES LEDENBESTAND 
Dhr. J. de Haan Zwanenhof 8, overleden d.d. 2 december 2017 

Mw. M. Verbruggen-van der Linden, Talingenlaan 5/M.Oord, overleden d.d. 

22 december 2017 

Mw. A. Lok, Klijne Meer 3, nieuw binnengekomen 

Mw. C. Smit, Klijne Meer 80 (tijdelijk), verhuisd; vorig adres Herenweg 189a 

Dhr. K.J. van der Kolk, M-Oord A-0110, nieuw binnengekomen vanuit Aals-

meer 

Dhr. G. Eikelboom, Heulweg 105, overgeschreven naar Morgenster Kerk 

Mw. C. Smit, Klijne Meer 80, verhuisd naar Houten 

Dhr. A. Kroon, Futenlaan 50/20, verhuisd naar Amstelveen 

‘Kruis betekent niet ongerief en een zwaar lot, maar het 
is het lijden, dat voor ons voortspruit uit de gebonden-
heid aan Christus alleen.’ 

 
Dietrich Bonhoeffer in ‘Navolging’ 



DIACONAAL PROJECT ‘OPEN JE OGEN’ 
 
De kerk in Egypte is een oude kerk. Ze bestaat al zo’n 2000 jaar en is dus 
ouder dan de kerk in Nederland! Ondanks verschillende culturen en tradi-
ties zijn we één in Jezus Christus! Het christendom in Egypte bestaat al eeu-
wen, maar tegelijk staat geloven en ‘kerk-zijn’ de laatste jaren onder druk. 
We kennen allemaal de aangrijpende beelden van bloedige aanslagen op 
christenen en kerken in Egypte. Aanslagen vinden gelukkig niet dagelijks 
plaats, maar heel vaak ervaren christenen wel dat ze tweederangs burgers 
zijn. Ze worden bijvoorbeeld gediscrimineerd en voor bepaalde studies en 
beroepen nauwelijks toegelaten. Gelukkig zijn er in Egypte nog steeds mo-
gelijkheden voor de kerk. Onder de huidige president Sisi is het vooralsnog 
duidelijk beter geworden voor christenen. Tegelijk blijft het in de praktijk 
vaak moeilijk om een nieuwe kerk te bouwen. De armoede gaat Egypte ook 
niet voorbij. Ongeveer de helft van de 92 miljoen Egyptenaren leeft onder 
de armoedegrens. Dat betekent dat ze minder dan 1,90 dollar per dag te 
besteden hebben. Voor veel jongeren is het moeilijk om werk te vinden. Ze 
trekken naar de stad, in de hoop daar een nieuw bestaan te vinden. Meestal 
komen ze terecht in wijken waar nauwelijks voorzieningen zijn. Een groep 
die echt wordt achtergesteld, zijn de ‘Zabbaleen’, het Egyptische woord 
voor vuilnisophalers. Deze mensen - die vaak christen zijn - wonen in speci-
ale wijken en leven van het ophalen, schoonmaken en recyclen van afval.  
Sinds de revolutie in 2011 lijken veel Egyptische christenen wakker geschud: 
we zijn ook Egyptenaren en hebben daarom een taak in de samenleving. 
We willen er niet alleen zijn voor God en onszelf, maar ook voor de mensen 
om ons heen. Veel kerken zijn diaconaal actief op het gebied van medische 
zorg, kinderopvang of onderwijs. Ze trekken de wijk in of de mensen komen 
naar de kerk voor opvang en zorg. Sommige artsen werken naast hun ge-
wone werk bijvoorbeeld één dag vrijwillig in het kerkgebouw. Kerken van-
gen kinderen op van wie beide ouders moeten werken om genoeg te kun-
nen verdienen. Vrouwen kunnen bijvoorbeeld een naaicursus volgen en le-
ren daarmee een vak.  
Betrokkenheid projecten De GZB steunt al jaren het werk in Egypte en werkt 
vooral samen met de Presbyteriaanse kerk, maar ook met de Koptisch-or-
thodoxe kerk. We willen hen bemoedigen en helpen om open gemeenten 
te zijn met oog voor de mensen om hen heen.  



Met het geld dat wordt opgehaald via het diaconale project ‘Open je ogen’, 
worden de volgende projecten gesteund.  

 Opleiden jonge predikanten. Het is ontzettend belangrijk dat er steeds 
voldoende nieuwe en goed opgeleide predikanten zijn. Onze zendingswer-
ker dr. Willem-Jan de Wit geeft daarom les aan een predikantenopleiding in 
Caïro. We verlenen studiebeurzen en geven boeken aan jonge predikanten. 
Ook maken we het mogelijk dat studenten op praktische stage gaan: in ge-
meenten, maar ook in het ziekenhuis, de fabriek of de gevangenis. Zo wor-
den ze beter toegerust voor hun toekomstige taak als predikant, midden in 
de samenleving.  

 Stichten van nieuwe gemeenten. We helpen de kerk bij de bouw van 
nieuwe kerkgebouwen in de stad, maar ook bij de versterking van soms ou-
dere en kleinere gemeenten op het platteland. Deze kleine gemeenten heb-
ben vaak onvoldoende geld om een eigen predikant volledig te betalen. De 
GZB kan dan tijdelijk bijspringen en het zo mogelijk maken dat toch een 
nieuwe predikant beroepen kan worden.  

 Zorg kwetsbare mensen. Om diaconaal actief te zijn, hebben kerken geld 
nodig om bijvoorbeeld een verpleegkundige of oogarts te kunnen betalen 
die iedere week in de kerk gratis spreekuur houdt voor de wijkbewoners. 
Ook kan een gemeente worden geholpen om een naaicursus voor vrouwen 
of computerlessen voor jongeren op te zetten. Steeds wordt gekeken wat 
specifiek nodig is in de lokale situatie van de kerk.  

 Trainen van zondagsschoolleiders. Veel kerken organiseren een zondags-
school of een vakantiebijbelclub voor kinderen uit de wijk. Regelmatig komt 
het voor dat de kerk te klein is voor het aantal kinderen dat komt. Via een 
Egyptische organisatie steunen wij de training van zondagsschoolleiders. Zo 
leren ze bijvoorbeeld hoe ze Bijbelverhalen aan kinderen kunnen doorge-
ven en hoe je hen actief betrekt bij de club. 
 
We zijn in onze gemeente gestart met het diaconale project van de 
HGJB/GZB. Een goed bezochte preekbespreking, na de avonddienst op 28 
januari jl., was het begin. De komende tijd gaat onze jeugd zich inzetten 
voor het project, dus ze kunnen ook aan uw deur verschijnen om te vragen 
of zij een klusje mogen doen, of om bijvoorbeeld iets lekkers te verkopen.  
Hiernaast worden door diverse verenigingen acties op touw gezet om geld 
binnen te halen. 



We willen u meer inzicht geven waarvoor de opbrengst van dit project is 
bestemd. Ook staat er informatie op onze website www.hervormdvinke-
veen.nl en op www.diaconaalproject.nl. Wij zouden het als commissie ook 
leuk vinden als u/jij als familie of vrienden iets wilt organiseren om geld op 
te halen voor het project!  
 
Het is ook mogelijk uw gift over te maken via: 
NL58 RBRB 0695 5812 36  
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vinkeveen 
o.v.v. HGJB-project 2017/2018 
 
Er hebben al diverse actie plaatsgevonden, waaronder de High Tea van 
“Vrouwen rond de Bijbel”, waarvan hier een korte verslag en foto impres-
sie: 

Geslaagde High Tea 
Op 20 februari jl. hebben we een geslaagde High Tea gehad van 'Vrouwen 
rond de Bijbel'. Georganiseerd voor het HGJB/GZB project 'Open je ogen'. 
Het was gezellig! Er werd heerlijk gesnoept van al het lekkers dat klaar 
stond. Zoet of hartig... voor ieder wat wils. We hebben met elkaar gezon-
gen, en ook een gezellige quiz gedaan. Het mooie bedrag van € 517,00 gaat 
naar het Project!! 
  

http://www.hervormdvinkeveen.nl/
http://www.hervormdvinkeveen.nl/
http://www.diaconaalproject.nl/


De hieronder vermelde acties zul-
len D.V. nog plaatsvinden: 
Zaterdagmiddag 21 april 2018, 
sponsorloop door club 4 
Zaterdagavond 21 april 2018, 
barbecue voor de gehele ge-
meente, georganiseerd door de 
kerkenraad met diverse extra ac-
tiviteiten o.a. het “Rad van Avon-
tuur” door de Springplank 
Zaterdag 9 juni 2018, 
mogelijkheid tot deelname Rabo-
fietstocht (12, 30 of 100km) Per 
deelnemer ontvangen wij € 
10,00 voor het diaconale project 
Maandag 11 juni 2018, 
vrouwenvereniging “Wees een 
Zegen” houdt een actie voor het 
project 
 
Voor verdere informatie kunt u natuurlijk ook bij ons terecht!  
De projectcommissie: Greet Burggraaff (Tel. 0297-2627980, Betty Mulck-
huyse (Tel. 0297-219509), Hanneke van der Velde en Jaap van der Velde (Tel. 
0297-569769, jaapvandervelde@tele2.nl) 
  

mailto:jaapvandervelde@tele2.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1-apr 09.30 uur ds. J.T. Maas - 1e Paasdag

18.30 uur ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)

2-apr 09.30 uur ds. J.T. Maas - 2e Paasdag - Paasviering met de jeugd

8-apr 09.30 uur ds. H. Penning (Langerak)

18.30 uur ds. J.T. Maas 

15-apr 09.30 uur ds. J.T .Maas - Kerk- en schooldienst

18.30 uur ds. P. Vernooij (Lekkerkerk)

22-apr 09.30 uur ds. J.T. Maas

18.30 uur ds. J.T. Maas 

29-apr 09.30 uur ds. A. van de Meer (Zeist)

18.30 uur ds. W.H.Th. Moehn (Hilversum)

6-mei 09.30 uur ds. P.J. Droogers (Werkendam)

18.30 uur ds. J.T. Maas 

10-mei 09.30 uur ds. J.T. Maas - Hemelvaartsdag

13-mei 09.30 uur ds. J.T. Maas

18.30 uur ds. G. Lustig (Zeist)

20-mei 09.30 uur ds. J.T. Maas - 1e Pinksterdag

18.30 uur ds. J.H. de Vree (Achterberg)

21-mei 09.30 uur ds. J.T. Maas - 2e Pinksterdag

27-mei 09.30 uur ds. J.T. Maas - Voorbereiding H. Avondmaal)

18.30 uur ds. M. Maas (Dordrecht)

3-jun 09.30 uur ds. J.T. Maas -Bediening H. Avondmaal

18.30 uur ds. J.T. Maas - Nabetrachting H. Avondmaal)

10-jun 09.30 uur prop. A. Langeweg (Hoevelaken)

18.30 uur ds. P.C.H. Kleinbloesem (Molenaarsgraaf) 

17-jun 09.30 uur ds. J.T. Maas

18.30 uur ds.  A. Simons (Montfoort)

24-jun 09.30 uur ds. E.K. Foppen (Gorinchem)

18.30 uur ds. J.T. Maas

PREEKROOSTER D.V. 
 
 

ROOSTER MARIA-OORD 

1-apr PKN Dhr. G. Strubbe 20-mei PKN Dhr. G. Strubbe

8-apr RK E. Speet 27-mei RK E. Speet

15-apr PKN Dhr A. van Hilten 3-jun PKN ds J. Hooydonk

22-apr RK E. Speet 10-jun RK E. Speet

6-mei PKN ds. M. v.d. Ruitenbeek 17-jun PKN ds P. Oskamp

13-mei RK E. Speet 24-jun RK E. Speet



 
  

GEMEENTEAGENDA D.V. 

April

3 09:30 Ouderenbijbelkring 16 15:00 Bibliotheek

4 15:00 Bibliotheek 18:30 Avondklanken

19:00 Bibliotheek 19:00 Bibliotheek

8 11:00 Zondagsschool Samuël 19:30 Kerkenraadsvergadering

20:15 De Springplank 16+ 23 15:00 Bibliotheek

9 20:00 Bijbelkring 18:30 Avondklanken

10 09:30 Vrouwen rond de Bijbel 19:00 Bibliotheek

11 15:00 Bibliotheek 27 11:00 Zondagsschool Samuël

18:15 Avondklanken 20:00 Zingen bij het orgel

19:00 Bibliotheek 30 15:00 Bibliotheek

19:30 Kerkenraadsvergadering 18:30 Avondklanken

16 20:00 Wees een Zegen 19:00 Bibliotheek

17 19:30 Passage 31 19:30 Censura Morum

18 15:00 Bibliotheek 20:45 Voorbereidingskring

18:30 Avondklanken Juni

19:00 Bibliotheek 6 15:00 Bibliotheek

20:00 Consistorieoverleg 18:30 Avondklanken

22 11:00 Zondagsschool Samuël 19:00 Bibliotheek

25 15:00 Bibliotheek 10 11:00 Zondagsschool Samuël

18:30 Avondklanken 20:15 De Springplank 16+

19:00 Bibliotheek 13 15:00 Bibliotheek

29 20:00 Zingen bij het orgel 18:30 Avondklanken

20:15 De Springplank 16+ 19:00 Bibliotheek

Mei 20 15:00 Bibliotheek

2 15:00 Bibliotheek 18:30 Avondklanken

18:30 Avondklanken 19:00 Bibliotheek

19:00 Bibliotheek 19:30 Kerkenraadsvergadering

7 20:00 Wees een Zegen 24 20:00 Zingen bij het orgel

9 15:00 Bibliotheek 27 15:00 Bibliotheek

18:30 Avondklanken 18:30 Avondklanken

19:00 Bibliotheek 19:00 Bibliotheek

13 11:00 Zondagsschool Samuël

20:15 De Springplank 16+



 

  

MODERAMEN KERKENRAAD 
 
Volgens Wikipedia is het moderamen in de Prostestante Kerk in Nederland de 
leiding binnen de landelijke of plaatselijke kerk. Het woord moderamen komt 
uit het Latijn en betekent stuur of roer, en – daarvan afgeleid – leiding of be-
stuur. Het is dus een soort dagelijks bestuur binnen onze kerk. 
Het is een kerkordelijke regel dat tijdens de eerste kerkenraadsvergadering van 
het jaar het moderamen gekozen wordt. Nu we afscheid hebben genomen van 
de moderamenleden Daan Kroese en Antoon Smit mochten we op zoek naar 
twee nieuwe broeders. Na goed overleg binnen de gehele kerkenraad bestaat 
het moderamen dit jaar uit de broeders J.W. van Bruchem, K.N. Verbruggen, J. 
Stolk en ds. J.T. Maas. In het moderamen zijn alle ambten van de kerkenraad, 
predikant, ouderlingen en diakenen vertegenwoordigd. Met vertrouwen op 
Gods hulp en leiding mogen we samen in D.V. 2018 dit werk voortzetten. 

FINANCIEEL OVERZICHT 2017

Comite Verenigingsgebouw

Dit betreft de periode 1 oktober 2016 t/m 30 september 2017

inkomsten uitgaven

beginsaldo € 243,23 Tear Fund € 6.000,00

rente € 21,18 Kerkvoogdij € 8.500,00

stroopwafels € 5.976,77

rommelmarkt € 4.875,36     

oud papier € 3.772,73  

Rabo fietstocht € 80,00

eindsaldo € 469,27

totaal € 14.969,27 totaal € 14.969,27

Stroopwafels

In 2017 zijn er 90 pakjes meer verkocht dan in 2016. 

Door een kleine prijsverhoging en de actie 3 voor € 10,00 hebben we een prachtig

resultaat behaald, waardoor € 6.000,00 kon worden overgeboekt naar Tear Fund.

Oud papier

Eind augustus 2016 hebben we voor het laatst zelf als kerk papier ingezameld.

Met ingang van 1 januari 2017 doen we dit samen met voetbalvereniging Hertha

(maandelijks om de beurt) achter de vrachtauto van Suez.

Tot en met juli 2017 is in totaal 143.000 kg. papier opgehaald.

Ons aandeel hierin is 55%, derhalve 78.650 kg. 



VAN MOND TOT MOND 

Joost van Selm is een geboren en getogen Vinkevener. “Ik ben geboren op 
28 oktober 1960 op dezelfde plek waar ik nu nog woon aan het Donker-
eind”,-vertelt Joost. “Ik heb een zus boven mij en een zus onder mij; ik ben 
dus de middelste van drie kinderen en de enige zoon. We woonden op een 
kleine boerderij, mijn vader hield melkvee. Vanaf mijn twaalfde was het dui-
delijk dat ik boer zou worden en vanaf die tijd hielp ik altijd in de morgen 
mee met het melken van de koeien voordat ik naar school ging.” Van Selm 
vertelt verder: “Na de basisschool ben ik naar de LTS in Mijdrecht gegaan 
en heb daar 'bouwtechniek' gedaan. Na de LTS heb ik nog wat cursussen 
gevolgd. Vanaf mijn zestiende werkte ik thuis bij mijn vader en op mijn 25e 
heb ik een gedeelte van de boerderij overgenomen, het varkensgedeelte 
dat we erbij hadden gebouwd om het mogelijk te maken twee inkomens uit 
het bedrijf te halen”. Joost van Selm trouwde in 1985 met Winy de Haan en 
samen kregen zij vijf kinderen, vier dochters en één zoon. Inmiddels is hij 
opa van twee kleinzoons en een kleindochter, de kinderen van zijn tweede 
dochter Hester. 
“Achttien jaar heb ik dus op de boerderij gewerkt; acht jaar bij mijn vader 
en tien jaar zelfstandig. Nadat we het bedrijf beëindigd hadden ben ik in 
1996 begonnen bij de firma Verbruggen in de waterbouw.” 
 

Kerkelijke betrokkenheid 
Joost van Selm is van jongs af aan betrokken geweest bij de Hervormde Ge-
meente van Vinkeveen. “Vanaf mijn tiende volgde ik de zondagsschool. In 
die tijd, of in ieder geval in ons gezin, was het niet standaard dat je vanaf je 

In de rubriek 'van mond tot mond' komen diverse mensen aan het 
woord over kerk en geloven in God. Geïnterviewden kiezen aan het eind 
van het interview een willekeurig persoon uit, uit de kerkelijke ge-
meente, aan wie ze een persoonlijke vraag willen stellen. De vorige keer 
kon u lezen over hoe Anne Marie de Haan in contact kwam met de 
stichting 'Linquenda' en wat zij precies doen. De volgende vraag stelt zij 
aan Joost van Selm: “Van de laatste 26 jaar is hij 24 jaar ouderling ge-
weest. Ik wil hem vragen wat dat met hem zelf heeft gedaan en wat 
voor invloed dat op zijn gezin heeft gehad.” 



vierde naar de zondagsschool ging. Daar heb ik dus niet lang op gezeten. 
Jeugdclubs bestonden toen nog niet en de Springplank werd opgericht toen 
ik een jaar of vijftien was, maar daar ging ik pas heen toen ik ongeveer ze-
ventien was. Tussendoor ging ik natuurlijk altijd met mijn ouders mee naar 
de kerk. De kerkelijke gemeente is ook gewoon een sociale gemeenschap, 
de wereld waarin je leeft. Buiten thuis en familie is de kerk dan ook je soci-
ale kring waar je mee om gaat.” Joost vertelt verder: “In 1984 deed ik belij-
denis en daarna ging ik naar de jonge lidmaten kring.” 
 

Verandering 
“Anderhalf jaar voordat ik geroepen werd tot het ambt heeft God mijn le-
ven omgezet.”-vertelt 
Joost. “Ik was altijd wel 
kerkelijk meelevend, 
maar het leefde nog niet 
écht van binnen. God 
heeft toen het stenen 
hart uit mij weg genomen 
en mij een vlezen hart ge-
geven, zoals dat in Eze-
chiël 11 vers 19 staat. Met 
die woorden is dat ook 
duidelijk geworden voor 
mij. Als ik erop terug kijk is 
die anderhalf jaar voordat 
ik geroepen werd tot het 
ambt echt een voorberei-
dingstijd geweest op het 
ambt. Ik heb in die tijd er-
varen dat ik levend ge-
maakt werd en zicht op 
Jezus gekregen, dat Hij 
mijn plaats in neemt. Ik 
zag in dat ik een schul-
denaar was, veroordeeld en wachtte op mijn terechtstelling. Toen kwam er 
Eén die zei: “Ik neem jouw plaats in en jij gaat vrijuit”. En Hij is ook echt 
terechtgesteld en ik leef nog! Hij nam mijn dood, ik ontving Zijn leven en Hij 



vroeg mij, Ik sterf voor jou, leef jij dan voor mij? Zo kwam mijn leven tot zijn 
doel en dat maakte me heel erg dankbaar. Als vader van een jong gezin 
wilde ik niets liever dan mijn gezin daarin voorleven.”  
 

Balans 
Joost vervolgt: “Nu was dat ook meteen iets wat niet helemaal lukte: onze 
oudste dochter Philinde ging net mee naar de kerk toen ik ambtsdrager 
werd en zo heeft geen van onze kinderen lang meegemaakt dat ik naast ze 
in de kerk zat. Voor en na de dienst ben je natuurlijk wel bij je gezin, maar 
in de dienst niet en dat is wel eens jammer. Maar het is ook weer zo dat je 
kinderen beter jong kunnen zijn dan dat ze in de pubertijd zitten, dan ben 
je veel meer gewenst thuis. Ik heb wel altijd be-
wust geprobeerd een balans te vinden tussen de 
tijd dat het ambt vraagt doordeweeks en de tijd 
voor het gezin. Als er bijvoorbeeld een ouder-
avond op school was, of tien-minuten-gesprek-
jes, was ik vaak degene die daar heen ging. Ik denk niet dat mijn kinderen 
het zo hebben beleefd dat ik altijd weg was. Wat weleens zo was is dat de 
dingen van de kerk veel aandacht vroegen en dat het zo in mijn hoofd veel 
plek innam. Eigenlijk was er geen dag dat ik er niet aan dacht, wat ook wel 
kwam door mijn taak als preekregelaar. Die taak vraagt op zich niet veel tijd 
maar je bent er toch veel mee bezig.” 
 

Vorming 
“De periode dat ik ambtsdrager was heeft me zeker gevormd. Je word ge-
vormd door God, maar ook door de mensen waarmee je tegelijkertijd 
ambtsdrager bent.”-legt Joost van Selm uit. “Van het voorbeeld van andere 
ambtsdragers in het -God dienen in de gemeente- heb ik veel geleerd, zowel 

hoe je in een vergadering met dingen om gaat en 
hoe je je inbreng hebt en je verantwoording 
neemt daarin, maar ook hoe je bijvoorbeeld op 
huisbezoek oog hebt voor de mensen waar je 
komt, wat pastoraat is. Wijze lessen heb ik ont-
vangen van dhr. P. van Golen, dhr. C. Schreurs, 

dhr. J. van Kreuningen en dhr. G. A. van der Wilt, die in die tijd ook ouderling 
waren. Ik hoorde op een ambtsdragers vergadering eens een mooie defini-
tie van wat pastoraat is die me altijd is bijgebleven: “Pastoraat is de mens 

Ik heb wel altijd be-

wust geprobeerd een 

balans te vinden ……… 

“Pastoraat is de mens 
begeleiden op zijn le-
vensweg, in het bijzon-
der zijn geloofsweg” 



begeleiden op zijn levensweg, in het bijzonder zijn geloofsweg”. Ik vind dit 
een prachtige definitie omdat als het goed is het geloof je leven doortrekt. 
Het is daarom goed om te vragen wat er gebeurd in iemands leven en hoe 
het geloof daarin vorm krijgt, hoe helpt het je in deze situatie in je leven? 
En zo mag je luisteren en mensen op weg helpen naar de Heere Jezus toe. 
Het is heel mooi als je merkt dat mensen met God leven, maar het is ook 
lastig als je merkt dat mensen niet met God leven. Mensen die misschien 
wel godsdienstig zijn, maar waarbij het geloof geen invloed heeft op het 
leven, omdat het geloof er dan dus niet is. Dan mag je die mensen wel de 
weg wijzen en met ze bidden, voor ze bidden”. 
 

Geroepen 
“Ik heb duidelijk gezien dat God mij riep in het ambt: in de week van mijn 
beslissing preekte een gastpredikant over Jezus die vroeg aan Petrus:” Heb 
je mij Lief?” Hij vroeg niet, ben je bekwaam, geschikt om te dienen in mijn 
koninkrijk, daar zou hij geen ja op geantwoord hebben. Petrus moest wél 
beamen dat de liefde tot Jezus in zijn hart woonde. Toen ontving hij de op-
dracht: ”weid mijn schapen, hoed mijne lammeren”. Zo was het ook voor 
mij: Niet geschikt, maar wel met liefde in mijn hart voor Hem. Ambt aange-
nomen! Je neemt het ambt aan, en wordt bevestigd voor vier jaar.”-vertelt 
Joost. “Maar God riep mij niet weg uit het ambt en ik heb daarom ook nooit 
de vrijmoedigheid gehad het ambt af te leggen als ik aftredend was. Het is 
van het grootste belang dat we gehoorzaam zijn aan wat God van ons 
vraagt. Ds. Maas zegt altijd treffend na de bijbellezing in de dienst: “Zalig 
ben u/jij als je deze woorden hoort en ze doet”. Daar komt het op aan: luis-
teren, op Hem gericht zijn, en gehoorzamen. Gaan in de weg die Hij wijst. 

God wil zich dan aan ons verbinden, Hij wil 
ons werk reinigen en vol maken zodat het 
tot eer van Hem word en zo mag je dienen 
in Zijn Koninkrijk, ook als ambtsdrager. Dat 
is dus geen kunstje of vaardigheid die je be-

heerst, daar ben je zelf niet voor geschikt, maar Hij roept je op: “Ga, Ik ga 
met je!” Ook dit is wat je uit dankbaarheid mag doen voor Hem! Dat ben ik 
ook steeds meer zo gaan zien. Zo gingen er drie maal vier jaar voorbij en na 
twee jaar werd ik opnieuw gekozen! Toen was er wel weerstand, in mij en 
in mijn gezin. Zij vonden dat ik nog niet aan de beurt was. Het woord ambts-
drager zegt het al; je draagt het ambt. Als je iets draagt kost dat kracht, 

Daar komt het op aan: luis-
teren, op Hem gericht zijn, 
en gehoorzamen. Gaan in 
de weg die Hij wijst. 



wordt je moe, maar gaandeweg bleek dat het wel Gods bestemming was en 
dan ga je toch. Op de dankdag die in de week viel dat ik moest beslissen 
werd er gepreekt over mijn belijdenistekst: “Hij die u roept is getrouw, Die 
het ook doen zal.” Zo werden het weer drie maal vier dienstjaren. Tot slot 
zegt Joost van Selm: “Ambtsdrager zijn is niet altijd gemakkelijk, toch heb ik 
in die 24 jaar vaak gemerkt dat God er bij was, ik woorden las die het juiste 
licht gaven op dingen, dat ik zo maar een bijzonder gedeelte uit de Bijbel las 
op huisbezoek, dat ik woorden vond voor 
gebed, vrede in mijn hart ontving. Ik ben 
dienstbaar geweest ten tijden van vier do-
minees; Kamerbeek, Van Binnendijk, Si-
mons en nu ds. Maas, samen met een he-
leboel andere ambtsbroeders. Allemaal verschillende personen, samen in 
dienst van Hem. Zo bestaat het lichaam van Christus uit allemaal verschil-
lende leden. Elke periode heeft z'n mooie en z'n moeilijke dingen. Het 
mooie is dat je Gods Hand ziet in de voortgaande geschiedenis van onze 
gemeente, God houdt Zijn kerk in stand en gaat ook voort in onze ge-
meente. Alle vreugden en zorgen die er zijn in en om onze gemeente mogen 
we in de Hand van God leggen.” 
 

De volgende vraag 
Ik wil aan Jos Rijneveld vragen of hij iets van het proces kan verwoorden 
wat hij heeft doorgemaakt vanaf de dag dat hij dacht: Belijdenis catechisa-
tie, daar ga ik maar eens naartoe, tot de dag dat hij voor God en de ge-
meente zijn “ja” woord gaf. 
  

Ambtsdrager zijn is niet al-
tijd gemakkelijk, toch heb 
ik in die 24 jaar vaak ge-
merkt dat God er bij was. 

 

‘Wie de kerk niet tot moeder heeft, 
 

kan God niet tot Vader hebben’ 

T.C. Cyprianus citaat uit ‘Keuze uit zijn geschriften’. 



Kijk eens (echt) om je heen! 

Elke keer als ik op het station loop in Amsterdam zie ik veel mensen 

om me heen staan. En ik bedacht me hoe gemakkelijk je tussen de 

menigte zou kunnen verdwijnen alsof je onzichtbaar bent en hoe ge-

makkelijk mensen een masker op kunnen zetten. ´hoe gaat het? ´, is 

denk ik de vraag die we het meest stellen als teken van interesse. 

Maar hebben we wel echt interesse wanneer wij deze vraag stellen? 

Zijn we echt oprecht benieuwd naar het antwoord dat zal komen? 

Toen ik erover na begon te denken ging ik er een beetje opletten en 

het viel me op dat het antwoord ´ja goed´ er in de meeste gevallen 

eigenlijk iets te gemakkelijk uit komt. En in veel gevallen als we mel-

den dat het toch niet helemaal gaat hebben we het alleen maar over 

mensen om ons heen of over lichamelijke klachten zoals hoofdpijn of 

vermoeidheid. Eenzaamheid is aan de orde van de dag er zijn veel 

mensen die zich niet gezien en niet begrepen voelen. Eens oprecht 

vragen hoe het gaat en eens niet gelijk genoegen nemen met het au-

tomatische ‘ja goed’ antwoord kan ervoor zorgen dat deze mensen 

zich wel gezien weten. Het zijn vaak de kleine oprechte gebaren die 

het verschil kunnen maken in iemands leven. Het verschil tussen zich 

onzichtbaar voelen en gezien weten is niet zo groot. Je kunt al ie-

mands dag maken door te glimlachen, vriendelijk en oprecht te zijn. 

Mensen laten merken dat ze er toe doen doe je door de kleine op-

rechte dingetjes. Zoals een kaartje sturen naar iemand om te laten 

weten dat je aan ze denkt op hun verjaardag, omdat je weet dat ze 

door een moeilijke periode gaan of gewoon om te laten weten dat je 

ze niet vergeten zijn. Maar het hoeft niet eens met woorden. Het zijn 

misschien juist zelfs die kleine simpele dingen die je doet zonder 

woorden en die als vanzelfsprekend lijken, dat zijn die dingen die an-

deren gezien laat worden. Zoals God dat ook bij ons doet, Zijn liefde 

COLUMN      Marjolein Smit 



en genade die elke dag weer voor ons te zien is. Ik denk dat God an-

deren gebruikt om ons te laten weten dat je gezien wordt en dat Hij 

van je houdt en je niet vergeet. Ik heb bij sommige mensen echt het 

idee dat God ze in mijn leven gebracht heeft. En dat zijn niet per se 

die mensen die op alles het antwoord weten of die altijd vrolijk en 

gezellig zijn. Maar juist die prachtige mensen die door simpele dingen 

die ze zeggen of de manier waarop ze je aan kijken als ze vragen of 

het echt goed gaat en vooral die mensen die zeggen voor je te zullen 

gaan bidden.    

 

 

 

 

  

De kinderen van zon-
dagsschool A (Basis-
school groep7-8) hebben 
een opdracht gemaakt. 
Dit naar aanleiding van 
het verhaal de rijke 
dwaas Lukas 12: 13-21 



VERVOLG OP ‘DE CARRIÈRE VAN NANNE VIJN’ VAN  
K. NOREL (ZIE SEPTEMBER. JL.) 

 
Er wordt bij Evelien op de achterdeur geklopt. Een vroegere schoolvrien-
din, Gerdien, die nadat ze getrouwd is in een ander dorp woont, staat voor 
haar. Ze zegt: “Ik had wel eens eerder langs willen komen, maar toen jullie 
in het mooie grote witte huis woonden, durfde ik het niet goed”. “Och”, 
zegt Evelien: “We waren ook zo hoogmoedig, we hadden de zegen van de 
Heere niet nodig. Dat kon ook niet, want dan moet je naar Zijn wil leven. 
We hebben heel wat in moeten leveren. Het is hier allemaal maar sober-
tjes. Gerdien troost: “Nanne is handig en slim, die verandert het wel”. 
Gerdien zegt: “In de Dorpstraat kwam ik Jolien tegen, wat hebben we 
vroeger met elkaar gelachen en  veel plezier beleefd. We hadden het nog 
even over je. Jolien vond dat je zo doorgeslagen was naar de andere kant 
en dat je ineens zo vroom geworden bent. Ze begreep er niks van. Nou, als 
het zo moet dan hoeft het voor mij niet, vond ze: “Wij van de kerk hebben 
altijd netjes geleefd. We zijn allemaal gedoopt, we hebben allemaal geloof 
en je mag veronderstellen dat als je gelooft en gedoopt bent, dat het dan 
goed met je is. Dan hoef je je daar geen zorgen meer over te maken en 
kun je bezig zijn met de geloofsuiting van deze moderne tijd, ook met je 
kinderen. Mijn man denkt er ook zo over. Niet zo oubollig. Er zijn er meer 
die er zo over denken. Je moet nu eenmaal met de tijd mee, anders loop je 
achter.” 
Evelien vertelt: Ik beleef het anders. De tegenslag die we kregen, hadden 
we nodig. Als ik overdenk dat ons hart boos en zondig is, is er ook de boze, 
die je verloren wil laten gaan. Maar de Heere staat er boven, Hij wil je be-
houden. Door Zijn barmhartigheid is Hij bewogen over ons. We zijn ge-
straft, maar we hebben elkaar en onze kinderen mogen behouden. Er 
moest wat gebeuren om ons wakker te schudden.” 
Evelien kijkt de kamer in naar de schoorsteen en zegt: “Ik ben zo blij dat ik 
de tekst die vroeger boven de schoorsteen hing bewaard heb. Die woor-
den hebben mij geholpen om door onze afgang heen te komen. Het gaat 
in dit leven niet om voorspoed en geluk, maar om de zegen van de Heere, 
om Zijn gunst. En de hemelse zegen, om altijd bij Hem te mogen zijn in le-
ven en in sterven. Aardse rijkdom vergoedt niet. Alleen de vreugde en 
vrede die de Heere schenkt in de vergeving van de zonden.”  



Gerdien zegt: “Wat fijn dat je dat zegt en wat mooi hoe je het beleeft. Ik 
leefde ook maar voort. Op een gegeven ogenblik kwamen steeds woorden 
naar voren die in een lied staan: “Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen 
voor God”. Toen ik er met anderen over praatte, zeiden ze: “Je moet je 
niet onrustig laten maken, dat is niet goed voor je geloof. Als het goed is 
dan is het goed.” Gerdien vervolgt: “Het gedicht vond ik terug in een boek. 
Er staat ook een regel in: “Ik kende geen schuld en ik voelde geen smart”. 
Ik had er nooit op gelet dat dat op mij sloeg. De Bijbel staat vol beloften, 
maar die zijn alleen van toepassing als je jezelf leert kennen in je eigen el-
lendigheid en de Heere zo dringend nodig krijgt. De boze wil je in zijn 
greep houden. M‘Cheyne, dichter van dat lied, schreef verder: “Toen 
vluchtte ik tot Jezus, Hij heeft mij gered.” En dat is gebeurd. Nu kan ik 
psalm 124 met heel mijn hart zingen: “De strik brak los en wij zijn vrij ge-
raakt”. 
“Ik moet nodig weg”, zegt Gerdien. “Ik moest tussendoor steeds aan Jolien 
en de andere vriendinnen denken. Als ik tegen hen zeg: “We willen toch 
allemaal veilig bij de open hemelpoort aankomen.”, wordt het heel stil. 
Evelien antwoordt: “Als ik het nu moeilijk heb en neerslachtig ben, doe ik 
de Bijbel open en bid ik “Heere laat mij vinden, wat U mij leren wil” en kijk 
ik van de tekst naar boven, waar onze Heere en Heiland is en bid “houd U 
ons vast”. En mag ik zingen: “Zing vrolijk, hef de stem naar boven”. 
 
  

‘Wanneer ik op mijn sterfbed lig en de duivel houdt mij 
al mijn zonden voor, zal ik hem gelijk geven. Maar ik 
zal in geloof de hand leggen op mijn voorhoofd, daar 
waar het water van de doop is gesprenkeld, en de enge-
len zullen mij dragen tot in de schoot van Abraham.’ 
 

Maarten Luther 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hij is het Leven en de Toekomst, 
De Kracht, de Wijsheid en het Licht. 
Hij breekt mijn ongeloof in stukken 
en in het vroege morgenlicht, 
 
is Hij verrezen uit de doden. 
Hij schenkt de zijnen, vrij en fier, 
geen vage, ongewisse toekomst, 
maar sterke blijdschap, nu en hier. 
 
Hij is hun Leven en hun Toekomst. 
Zijn graf is leeg. Zijn dood vergaan. 
Juicht, heel de wereld moet het horen: 
De Heer is waarlijk opgestaan. 
 

Co ‘t Hart 
  



Avondklanken 
 

Om de twee weken is er op de kerkradio en via internet het verzoek-

programma Avondklanken te horen. Gemeenteleden kunnen hier 

voor elkaar een gezang of Psalm aanvragen. 

Hier vindt u een formulier waarmee u een lied kunt aanvragen. 

 

Aanvraagformulier Avondklanken 
 

Ik wil graag voor de volgende persoon een lied 

aanvragen: 
 

Naam….....……………………………………….. 
 

Lied/Psalm……………………………………….. 
 

Uw naam…………………………………………. 
 

Reden/wens/bemoediging…………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 
U kunt uw verzoeken ook gewoon op een papier, telefonisch of via 

de mail inleveren. Uw aanvragen graag uiterlijk de vrijdag voor de 

uitzending inleveren bij: 

Gerrie Schreurs, Donkereind 15a, her.ger.schreurs@net.nl., Tel 

264286 of Ab Smit, Klijne Meer 80, ab.smit@casema.nl, Tel 261007 
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