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“Eer zij aan God 

in de 

hoogste hemelen” 
Lukas 2: 14a 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor u gelezen…
 

‘De duisternis van ons bestaan slaat God zij gedankt niet 
Gods hemellichten uit. Maar Zijn licht schijnt wèl – via 
Zijn engelen – via Zijn Zoon – via Zijn Heilig Woord – in 
onze donkere wereld door!’
 

Ds. J.J. Poort (1928-1997) in ‘Herders op den velde’ 
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Psalm 6, de eerste boetpsalm 

Door Stefan van Kreuningen 

Psalm 6 vinden we in het eerste boekje van de Psalmen. Zoals we weten is 
het Psalmenboek onder te verdelen in vijf boekjes. In het eerste boekje, 
Psalm 1 tot en met Psalm 41 vinden we dus Psalm 6. Net als bijna alle Psal-
men in het eerste boekje, uitgezonderd Psalm 10 en Psalm 33. (Psalm 1 en 
twee hebben ook geen verwijzing naar een auteur, echter in handelingen 4 
vers 25 wordt David wel aangewezen als auteur door God Zelf aangesteld) 
is de auteur David. In de Psalmen komen we zeer veel geliefde Bijbelteksten 
tegen. Ook u kunt er wellicht zomaar een aantal opnoemen.  
We vinden in de Psalmen personen die in allerlei verschillende omstandig-
heden verkeren, variërend van in grote nood en in de diepste diepten tot 
grote vreugde en grootste hoogten in het leven. Ze handelen over het leven 
met God, de liefde tot God maar ook het diepe berouw over de zonde. De 
strijd tussen vrees en vertrouwen op het pad des levens. Nood en verdriet 
bij het niet begrijpen van Gods weg maar ook van vertrouwen op de leiding 
van God. Anders gezegd, alle aspecten van het leven vinden we terug in de 
Psalmen. Is het ook daarom dat de Psalmen ons zo kunnen raken, dat ze ons 
zo lief zijn. We kunnen ons soms zo één voelen met de dichter van een be-
paalde Psalm.  
Wat kunnen we een troost ontvangen als de HEERE tot ons spreekt door 
Zijn woord.  
Onze ervaring, juist ook in de laatste maanden, is dat Hij daar vaak de Psal-
men voor gebruikt. Op dit moment willen we wat stilstaan bij Psalm 6. 
Psalm 6 wordt een boetpsalm genoemd en is de eerste van zeven, naast 
Psalm 6 zijn Psalm 32, 38, 51, 102, 130, en Psalm 143 ook boetpsalmen.  
We mogen wel zeggen dat de momenten dat deze boetpsalmen zijn ge-
schreven heilige momenten zijn geweest. Momenten waarop de dichters in 
de diepste nood hun zonden belijden voor God. Psalm 6 is een persoonlijke 
klaagzang van David. Hij bevindt zich in een uiterst benauwende en levens-
bedreigende situatie. 
In het eerste vers vinden we het opschrift. Het woordje Psalm komt van het 
Griekse woord psalmos dat op zijn beurt weer een weergave is van het He-
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breeuwse woordje ‘mizmor’, wat lied betekent. Vandaar ook dat de koor-
leider wordt genoemd en ook snarenspel, de begeleiding bij het zingen. In 
de Statenvertaling vinden we in het eerste vers de woorden Neginoth en 
Scheminith.  Deze woorden zijn in de Herziene Statenvertaling vertaald met 
‘snarenspel’ en ‘achtste’. 
Het woordje achtste blijft wat lastig uit te leggen. Het lijkt in ieder geval een 
term te zijn om muzikale of liturgische aanwijzingen te geven. Spurgeon 
zegt in zijn verklaring dat de achtste waarschijnlijk slaat op het instrument 
‘octaaf’. Maar, zo zegt hij verder, het zou ook de tenor of bas kunnen zijn, 
omdat deze instrumenten zouden passen bij het treurige karakter van de 
Psalm.  
Bij Calvijn lezen we dat hij denkt aan een citer met acht snaren. Maar, zo 
besluit hij de verklaring van het opschrift, en ik citeer “Lichtelijk zal ik dus 
toelaten, dat het op den toon toegepast worde, om een zeker onderscheid 
in den zang aan te duiden. Ofschoon ik in een zo duistere en zo weinig be-
tekenende zaak ieder vrije gissing laat”.  
 
In het tweede vers komt tot uiting dat we met een boetepsalm te maken 
hebben. David Lijkt te vragen of hij niet gestraft hoeft te worden. Maar als 
we goed kijken ligt het toch anders, David weet dat hij straf verdiend heeft, 
wellicht over specifieke zonden die bedreven zijn. Hij vraagt niet of hij de 
straf mag ontlopen, hij is zich er namelijk bewust van dat hij de straf ook 
verdiend heeft. Zij het niet ter veroordeling dan wel tot heiliging.  
Nog niet zo lang geleden zongen we op zondag nog Psalm 33 vers 11, de 
dominee haalde toen de laatste regel aan, misschien weet u het nog.  ‘Weer 
steeds alle smart of heilig alle smart’. Iets om goed over na te denken in 
onze gebeden. (nog maar een citaat van Spurgeon, ‘het koren wordt gezui-
verd door de wind, en de ziel wordt gereinigd door kastijding’.) Het zou dan 
kunnen zijn dat we vragen om weerhouding van de hand die ons zegent en 
ons leven verrijkt, juist door kastijding….We zingen in de berijmde versie 
van Psalm 6 in het tweede vers ‘zo slaat Uw hand mij neer’. Er strijden ver-
schillende gedachten met elkaar, willen wij gekastijd worden, ondanks dat 
wij weten dat het tot ons nut is…. 
We zien dus dat het geen vraag is om ontlopen van straf maar wel een sme-
ken om de liefdevolle verbondstrouw in het straffen. Als het ware horen we 
David zeggen: ‘Ik weet HEERE dat ik straf verdien, en het is goed HEERE dat 
u me laat zien mijn zonden maar straf mij niet ongenadig. Straf mij niet in 
Uw grimmigheid. Ik deins terug voor Uw roede maar ik weet dat het toch 



nuttig is maar laat de roede toch geen zwaard worden. Zo mag ook ons ge-
bed zijn, net als dat van David dat de kastijdingen die tot ons komen niet in 
toorn gebeuren maar de oorsprong vinden in de vaderlijke liefde van God. 
Zo denken we aan de uitspraak ‘God slaat naar Zich toe’.  
God kastijdt ons tot ons nut. (Hebreeën 12 vers 6. Want de Heere bestraft 
wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.) Dan kunnen 
we zeggen dat God in liefde straft. Als ik naar onze situatie kijk, in het ziek 
worden en zijn van Margret dan mogen we zeggen dat er natuurlijk worste-
lingen zijn en vragen. Maar daar bovenuit stijgen toch de wonderlijke mo-
menten van de tastbare aanwezigheid van onze hemelse Vader. Hij troost 
ons, Hij bemoedigt ons, Hij sterkt ons, ook draagt Hij ons door deze onmo-
gelijkheid heen. Steeds weer is Hij daar met Zijn Woord, in het onderzoeken 
en lezen ervan of door mensen heen. Wat heerlijk om te mogen zeggen, 
wat U doet is goed Vader! Hij heeft Zijn heilige bedoelingen, Gods weg is in 
het heiligdom.  
Ofwel, een goede weg, maar niet altijd zichtbaar voor ons. Het vraagt om 
vertrouwen, om het uit handen geven van de regie in ons leven. 
In vers twee begint het gebed van David om genade, we komen een gebro-
ken David tegen. Het schuldbesef heeft ervoor gezorgd dat hij zich als 
zwakke opstelt. Hoort dit ook niet de houding te zijn van een Christen? We 
moeten niet met onze vermeende kwaliteiten of goede eigenschappen bij 
de HEERE aankomen maar met onze zonde, met onze zwakheid. Zo zegt ook 
David het, ik ben verzwakt, alle roem van eigen kracht is verdwenen, er is 
geen kracht meer in onszelf.  
Door ons zó, als zeer zwak te melden bij de HEERE zal Hij ook geneigd zijn 
om ons te helpen. Het is namelijk het doel van de kastijding om David daar 
te brengen, op het punt van totale zwakte en overgave in schuldbesef sme-
kend om genade. En als dat doel dan bereikt is dan kunnen ook de sluizen 
van Gods barhartigheid geopend worden, dan gaat Hij handelen naar Zijn 
aard. Want Híj maakt toch de zieken en zwakken gezond, Híj richt toch de 
gevallenen op, en Híj ondersteunt toch de krachteloze? Ja Híj is het toch die 
die doden met één woord van Zijn almacht het leven geeft. Híj is het Die 
toch in Zijn Zoon ons opzocht, en Híj sprak het, Lukas 6 vers 21.’ Zalig bent 
u die nu huilt, want u zult lachen’.   
 
Deze zwakke David smeekt om genezen te worden van zijn ziekte. Want zo 
zegt hij, mijn beenderen zijn verschrikt.. zozeer is hij ellendig door het ver-



driet dat hij niet zijn lichaam noemt als zijnde verschrikt maar zijn beende-
ren. Je botten zijn juist de vastigheid van je lichaam. Met andere woorden 
zou je het zo kunnen zeggen hetgeen waar juist de meeste kracht in zit, dát 
is geschokt, verschrikt of verlamd. In vers vier zegt hij daarnaast dat zijn ziel 
ook door schrik overmand is. 
Misschien ook wel herkenbaar voor ons? Wat kun je overvallen worden 
door angst, dat je hart vervult is van bange gedachten, overmand zoals er 
in de tekst staat of helemaal in beslag genomen. Deze innerlijke angst zorgt 
ervoor dat je niet alleen in je gedachten als het ware verlamd raakt maar 
dat ook je lichaam verzwakt. We zien het hier gebeuren bij David. Onze ziel 
en ons lichaam zijn veel meer één dan we vaak denken.  We zien dat de 
ziekte niet alleen de nood teweegbrengt bij David maar dat er meer aan de 
hand is. Hij zegt namelijk ‘en Gij HEERE hoelang nog?’. Ik geloof dat het te 
maken heeft met de zin die erop volgt in het vijfde vers. Hij zegt daar ‘keer 
terug HEERE, red mijn ziel’. Hij bedoelt daar dus dat hij de HEERE niet als 
nabij ervaart. Hij voelt zich alleen, alsof de HEERE niet meer bij hem is. De 
afwezigheid van de HEERE is de reden van zijn benauwdheid dus de terug-
keer van de HEERE zal hem redden uit zijn grote benauwdheid. Ja hij weet 
het goed, hij zegt er snel achteraan, omwille van Uw goedertierenheid. We 
hebben het al eerder besproken, er is in David zelf nog steeds niets om op 
te pleiten. Maar des te meer is er reden om te pleiten op de genade, de 
goedertierenheid van God. Nee als wij ons beroepen op de gerechtigheid 
van God dan moeten we wegzinken maar als wij ons op de genade van God 
beroepen dan kan de grootste van de zondaren roepen ‘verlos mij omwille 
van Uw goedertierenheid. Verlossing is slechts mogelijk door de genade van 
God in Christus! Zijn verzoenend sterven is toch het rustpunt van ons hart? 
De verlossing van de ellende en van de ziekte heeft ook een doel. Want zo 
lezen we in het volgende vers, in de dood is er geen gedachtenis aan U.  Als 
we op een begraafplaats komen valt er één ding altijd op, de stilte. Er klin-
ken doorgaans geen Psalmen of lofzangen op het kerkhof. Een dode kan 
niet meer de lof van God zingen. David zegt als het ware, ‘HEERE genees mij 
toch want dan zal ik U de lof kunnen toezingen. Als ik moet sterven dan kan 
ik Uw Naam hier op aarde niet meer groot maken. Dan kan ik geen mens 
meer vertellen van Uw grote daden (vergelijk ook Psalm 115 vers 17 en 18).  
De gedachte hier is dat de dood niet het recht heeft om de lofprijzing van 
God in de openbare eredienst tegen te houden. Zou dit ook onze nood zijn 
in deze situatie? De angst dat de dank en de lofzang tot God stopt of toch 



de angst om ons eigen levensbehoud? Dit is het grote verschil tussen de 
kinderen van God en de kinderen van de wereld, Gods kind vindt de lofprij-
zing van God belangrijker dan het eigen leven.  
In vers 7 horen we David zeggen dat hij lang en zwaar gezucht heeft, het is 
een zuchten zonder ophouden, hij is er moe van geworden. Het is als het 
ware een dagtaak geworden. Zijn huilen en treuren is zo hevig dat hij zegt 
dat zijn bed doorweekt is van tranen. We begrijpen dit in geestelijke zin, als 
het bij wijze van spreken mogelijk was geweest zou zijn bed doorweekt zijn 
geweest van tranen.  Je kunt het bijna voor je zien, de ellendige toestand 
waarin David verkeert, van alle kanten benauwd lijkt het of het gewicht van 
hemel en aarde op je drukt en alles en iedereen tegen je is. Zijn ogen rood 
van het huilen, verzwakt van verdriet.  
In vers 8 en 9 word gesproken over tegenstanders en allen die onrecht be-
drijven. In de Statenvertaling worden deze personen weergegeven als wer-
kers der ongerechtigheid. We vinden dan bij deze aanduiding een verwijzing 
naar Mattheus 7 vers 23 waar de Heere Jezus Zelf deze titel verbindt aan 
mensen die wel menen goede werken voor God te doen, echter niet uit ge-
loof. In de berijmde versie van de Psalm worden ze (vers 8) ‘bozen’ ge-
noemd en goddelozen’. Het zijn misschien wel mensen die hoog aange-
schreven staan maar de dichter in zijn nood niet begrijpen omdat ze wellicht 
nog nooit geworsteld hebben met God of nog nooit tot kennis gekomen zijn 
van hun zonden. Ze vertrouwen ten diepste op hun goede werken. Wat is 
het toch noodzakelijk om De Heere te kennen om door het geloof ons aan 
Hem toe te vertrouwen en niet te steunen op onze kerkgang of goede tra-
dities, maar alleen op het verlossingswerk van de Heere Jezus.  
Uiteraard is het ook van het grootste belang om een kloof te bewaren tus-
sen ons en de wereld. Zo moeten wij wegsturen alle zaken of personen die 
ons van de HEERE willen weghouden.  We kunnen namelijk geen gemeen-
schap hebben met het kwade!  De rede die David geeft voor het wegsturen 
van deze personen is de blijde wetenschap dat de HEERE zijn luide geween 
heeft gehoord. We zien in de Statenvertaling het zo vertaald, ‘de HEERE 
heeft de stem van mijn geween gehoord”.  Schijnbaar heeft ons treuren een 
stem, als wij bedroefd zijn en misschien wel niet eens meer kunnen spreken 
van ellende is er toch een stem in ons geween. Een stem die ons geween 
blijkt te vertolken tot voor de troon van God. Wat een omslag, zo werkt de 
HEERE, toen en ook nu. In vers 10 lezen we de overtuiging en het geloof, 
Gods Geest heeft het vertrouwen in het hart van David gelegd.  



Hij mag weer ademhalen, hij weet het zeker, God heeft zijn gebed gehoord 
en verhoord, Hij zal mijn gebed aannemen. Ten volle verzekerd zijn is niet 
een droom, het is een werkelijkheid die de Geest schenkt, het verdrijft de 
twijfel.  De zaken worden volledig omgekeerd, in het begin van de Psalm 
was David nog verschrikt tot in zijn beenderen en zijn ziel. Nu echter is hij 
verlost en zijn de vijanden verschrikt geworden. De rollen zijn omgedraaid, 
de werkers der ongerechtigheid hadden hem benauwd en verkeerde advie-
zen gegeven. Misschien wel zoals de vrouw van Job, zegen God en sterf, 
anders gezegd, wat heb je aan jouw God, verlaat Hem toch. Maar David 
stuurt ze weg, ik zal niet naar de raad van een dwaas luisteren. We mogen 
in het laatste vers toch ook nog een gebed voor de vijanden zien. David bidt 
als het ware dat zij beschaamd zullen raken, dat zij zich zullen schamen en 
zich zullen bekeren. Een gebed of de HEERE ook aan hun hun dwaasheid wil 
laten zien zodat ook zij in de schuld zullen komen en tot God zullen bidden 
om verlossing. Als ze zo tot God zullen vluchten zal er ook voor hen verlos-
sing zijn.  
Zo zagen we in deze Psalm een kind van God in zijn hart, terwijl hij in grote 
nood verkeerde. Zoals al eerder genoemd, we kunnen ons zomaar verplaat-
sen in de schrijver van de Psalm. Wat is de Bijbel toch een eerlijk boek, het 
laat zien dat we zo in de war kunnen zijn van de weg die God soms met ons 
gaat. Maar ook dat de HEERE ons misschien wel juist in die wegen ons zo 
graag wil leren om ons aan Hem vast te klampen, om op Hem te hopen en 
al onze redding voor ziel maar ook voor ons lichaam van Hem te verwach-
ten. Opdat wij ook mogen komen tot die heerlijke belijdenis, ‘De HEERE zal 
mijn gebed aannemen”. 
 

  

Ingang van de Stad van David  te Jeruzalem 



 
NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN 
 
Tamera Alexander: 1. Dat beloof ik 
Eerste deel van een prachtige nieuwe serie historische ro-
mans Wat kan een vrouw – slechts een gouvernante – doen 
tegen de gesel van de slavernij? Na de slag bij Franklin, Ten-
nessee, op 30 november 1864, wordt Carnton House aange-
wezen als een veldhospitaal voor de zuidelijke troepen. 
Lizzie Clouston, van beroep gouvernante, wordt al spoedig in dienst geno-
men als verpleegster. Haar leven neemt een dramatische wending als ze 
een jonge soldaat belooft een brief voor hem te bezorgen. Ze ontmoet de 
gewonde kapitein Roland Jones en helpt hem in zijn strijd tegen de dokter 
die zijn been wil amputeren. Lizzie komt in conflict met zichzelf, vanwege 
haar trouwbelofte aan de vriend van haar jeugd. Daarbij komt dat Roland, 
die haar hart zo weet te raken, slaveneigenaar is, terwijl Lizzie slavernij ver-
afschuwt. Lizzie en Roland worstelen beiden met hun geloof en hun princi-
pes te midden van de ellende van de oorlog en al zijn gevolgen. Dit is een 
uitzonderlijk verhaal van geloof, hoop en liefde geschreven tegen de ach-
tergrond van de pijnlijke en bloedige Amerikaanse burgeroorlog. 
 

Joel. C. Rosenberg: Russische Roulette 
"Russische roulette' is een internationale politieke thriller. 
Een nucleaire alliantie tussen drie wereldmachten zet de hele we-
reld op scherp. De schrikwekkende alliantie tussen Rusland, Iran 
en Noord-Korea staat op scherp. Marcus Ryker moet koste wat 
kost uit handen van de Russische speciale troepen zien te blijven 
– en zo snel mogelijk met het Witte Huis onderhandelen over de 

man die verantwoordelijk is voor de wereldwijde paniek: de Russische dub-
belagent Oleg Kraskin. Als Marcus ontdekt dat Noord-Korea kernwapens wil 
verkopen aan Iran springen alle seinen op rood. Kan hij samen met Oleg een 
manier vinden om wereldvernietiging te voorkomen? 

DE BIBLIOTHEEK 

De bibliotheek is te vinden op de bovenetage van gebouw Maranatha 
en is woensdags open van 15.00-16.00 uur en van 19.00-20.00 uur. 
Let op! In de week van de Kerstdagen zijn we gesloten! 
D.V. donderdagavond 2 januari 2020 zijn we wel open! 
Bij mevr. M. Leeflang en ook hier kan je Woord en Daad postzegels 
kopen voor hetzelfde tarief elders. Welkom! 



  

Opdracht: Hoeveel verschillen zie jij? 

Opdracht: Hoeveel vogels zie je in de lucht? Kleur daarna de tekening. 



 
 
 
 
 
 
Zo langzamerhand kom ik erachter dat onze gemeente wel erg reislustig is. 
Prachtig om zo alle verhalen van deze prachtige reizen te mogen horen, 
eerst al van Mariska Boellaard en vanavond mag ik in gesprek met Celine 
Mur, over haar reisavonturen richting Israël en later Curaçao. En dan in je 
achterhoofd de gemeentereis naar Israël, tja, reislustig is het allemaal wel…. 
 
De vraag van Mariska aan Celine was: kun je ons iets vertellen over waarom 
je deze reis hebt willen maken. Die vraag stelde ik vanavond aan Celine en 
vol vuur vertelde ze het hele verhaal. 
 
Celine: 
Het begon al ver voor de reis te kriebelen bij mij. Ik ben opgevoed door de 
meest geweldige ouders, Wim en Teuna Mur. Zij hebben ons altijd de liefde 
van God voorgehouden en daarmee ook geleerd dat we zonder Hem niets 
kunnen. Ik ben hen daar enorm dankbaar voor. 
Maar toch kwam er een periode dat ik dacht: is dit ook voor mij? En wat 
betekent Jezus, de Vader en onze God voor mij? Hoe leef ik met Hem? En 
ken ik Hem wel? 
Die vragen hielden mij bezig totdat ik iets tegenkwam van D.T.S. een 
Amerikaanse scholing opgezet door een groep mensen die trainingen geeft 
in het discipelschap, Discipelschaps Training heet dat. 
 
Dit sprak mij erg aan, ben er toen wat meer over gaan 
lezen en nazoeken, maar ja, ik had nog maar kort een 
relatie met mijn huidige vriend Geert. Die training is een 
half jaar lang en je bent intern, kortom, je ziet elkaar dan 
bijna niet meer. Ook was het wel lastig dat ik mijn ouders niet meer zoveel 
zag en hoe moest dat allemaal met mijn werk? Allemaal zaken die ik op een 
rijtje moest zien te krijgen. 
Maar daar begon al direct de wonderlijke “reis”. 
Geert vond het prima, zei dat als ik dit wilde, ik het nu juist kon doen. 
Mijn ouders stonden achter me dus alleen mijn bazin moest ik het nog 
vragen. Maar ook zij vond het een hele mooie stap, ik kreeg een half jaar 

door Debora de Haan

Maar daar 
begon al direct 
de wonderlijke 
“reis”. 



verlof en zij moedigde mij juist aan, na de training mocht ik gewoon terug 
komen! Ik was zo dankbaar en zag hierin dus ook de leiding van God, Hij 
wilde dat ik dit zou gaan volgen. 
 
Dus toen het eenmaal zover was ben ik afgereisd naar Amsterdam, voor ons 
nog dichtbij. Maar toch, ik mocht niet zomaar even naar huis, de anderen 
konden dat ook niet. 
Daar hebben we ons gewoon aan gehouden, al zijn mijn ouders wel eens 
heen en weer gereden zodat we elkaar even konden ontmoeten. Later ben 
ik in het weekend ook weleens thuis geweest. 
Ook hebben mijn vader en Geert mij een keer opgehaald samen met een 
aantal medestudenten om Nederland te laten zien. Bijzonder ook wel, op 
plaatsen te komen die zo mooi zijn en die schoonheid te laten zien aan je 
buitenlandse mede studenten. Want de meeste kwamen uit het buitenland. 
Duitsers, Zwitsers en Amerikanen, alles ging dus ook in het Engels. Dat was 
voor mij nog best lastig, ik was niet zo van het Engels maar inmiddels wel… 

ik spreek een aardig woordje mee! Gelukkig 
werd het de eerste vier weken voor mij vertaald. 
Het was dus eigenlijk een roadtrip door mijn 
eigen land. 
 
Na drie maanden in Nederland de training te 
hebben gevolgd, waarin het vooral draaide om 
Bijbelkennis vergaren en leren wat staat er nu 

werkelijk in de Bijbel, Gods Woord, en wat betekent dat dan voor mij (zie 
ook Efeze 6), en te hebben geëvangeliseerd in Amsterdam. Ook dat is 
onderdeel van deze training. Want hoe leg je het geloof uit aan je 
medemens? Hoe vertel je over de liefde van onze Vader aan iemand die 
Hem niet kent? Juist dát is discipel zijn… vol liefde en warmte vertellen over 
wie Hij voor je is, iemand kunnen helpen met échte levensvragen, samen 
met iemand (zomaar) in gebed, dat moesten we allemaal leren. En het dus 
daadwerkelijk in praktijk brengen. 
Op mijn vraag of dat nou júist niet heel moeilijk was, midden in Amsterdam 
een gesprek aangaan met een wildvreemde die er misschien wel spannend 
uitzag (hoezo stereotyperend), en hoe begin je een gesprek… was Celine 
direct heel duidelijk: 
júist degene die er “spannend” uitzag wilde dat gesprek, daar hadden we 
de mooiste gesprekken mee. 

Want hoe leg je het ge-

loof uit aan je mede-

mens? Hoe vertel je 

over de liefde van onze 

Vader aan iemand die 

Hem niet kent? 



Bijvoorbeeld als iemand ons vroeg een foto van hen te maken dan was dat 
voor ons gelijk een mooie ingang om een 
gesprek te starten: zijn jullie hier op vakantie? 
En dan kwam meestal een wedervraag van: ja, 
en jullie? Wat doen jullie hier? Dan konden we 
direct vertellen over onze Bijbelschool en wat 
dat voor ons betekent en dat gaf geregeld mooie gesprekken. 
Maar soms werd het ook direct afgekapt, wilden mensen niets meer van 
Hem weten. Daar is ons gebed zo ontzettend nodig, onze gemeente kan ook 
voor hen bidden!! 
We leerden alles in vertrouwen van Hem te doen, Hij zal je leiden. 
 
Dat wil niet zeggen dat het niet moeilijk was of spannend, natuurlijk wel, 
maar toch waren de gesprekken altijd mooi en hebben we geleerd dat, 
eigenlijk iedereen, openstaat voor een goed gesprek. 
Na drie maanden in Amsterdam te hebben “gewoond” en geleerd, zijn we 
met de hele groep naar Israël gegaan. 
Toen we daar aankwamen hadden we eerst een weekje vakantie, die 
hadden we wel nodig na een lange intensieve periode. 
Elkaar nu op een ontspannen manier wat beter leren kennen was ook heel 
fijn. Samen met een reisleider zijn we langs een heel aantal, voor ons, 
Bijbelse bekende plaatsten gegaan. Die heeft ons veel dingen laten zien 
zoals het graf van de Heere Jezus. 

Na deze week zijn we een week in Tiberias geweest, 
daar hebben we een week geholpen met allerlei 
dingen zoals afval opruimen. Dat deden we met lokale 
bewoners en op die manier hadden wij ook weer ruim 
de gelegenheid om met hen in gesprek te gaan. Al was 
dat ook best wel moeilijk voor ons. 

Daar merkten we ook duidelijk dat je je moet laten leiden door Hem. 
Gelukkig hadden we ook leiding bij ons, zeg maar onze leerkracht. Die kon 
ons wel helpen en zo deden we het met elkaar. 
Na die week vrij zijn we gaan werken, hebben we op straat het Evangelie 
mogen uitdragen, samen met een Christen uit Israël en heb ik haren geknipt 
bij de lokale bewoners en zo kregen we toch telkens de kans om het 
evangelie uit te kunnen en mogen dragen. 
 

‘op straat het 

Evangelie mogen 

uitdragen, samen 

met een Christen 

uit Israël’ 

Daar is ons gebed zo 

ontzettend nodig, 

onze gemeente kan 

ook voor hen bidden!! 



Dat was ook heel mooi om te doen en zo hadden we ook ruim de kans om 
gesprekken aan te gaan met bewoners daar, al was dat ook soms best lastig. 
Vooral met orthodox gelovigen was het best moeilijk, zeker als je de taal ook 

niet helemaal machtig bent. 
Maar ik heb er een hele mooie tijd gehad, bijzonder 
om drie weken in Israël te mogen zijn en werken. 
Na deze drie weken zijn we met een groep naar 

Curaçao gegaan (er ging ook een groep naar Azië en Georgië) voor nog 
negen weken. Achteraf (ik wilde ook wel naar Azië) was ik dankbaar dat ik 
naar Curaçao mocht, warme lieve mensen en gewoon Nederlands praten... 
 
Toen we vanuit Israël op reis gingen naar Curaçao hadden we een 
tussenstop op Schiphol, daar stonden mijn ouders en Geert mij op te 
wachten. Heerlijk om ze zo even 2 uurtjes om me heen te hebben…Maar 
wat was het lastig om ze weer achter te moeten laten na die twee uurtjes. 
Ik had het er wel even heel moeilijk mee. 
Eenmaal in Curaçao kreeg ik weer zoveel zin om verder te gaan met deze 
reis en hebben we alles in praktijk gebracht 
wat we de afgelopen periode hadden geleerd. 
Wij zien het als een vakantieland, Curaçao, 
maar we hebben daar geen vakantie gehad. 
Er is ook nogal wat criminaliteit, zo is er een 
keer bij ons ingebroken. De host van ons 
huis kwam thuis met twee andere bewoners en die hebben de inbrekers 
betrapt. Gelukkig was er van ons niets weg maar van de host wel, zo naar 
en vervelend. We mochten ook niet meer zelf ‘s avonds weg. We moesten 
erg op ons hoede zijn. We hebben zeker ervaren dat God ons daar doorheen 
hielp, Hij zorgde ook dáár voor ons. 
Maar we hebben met heel veel plezier ons werk gedaan, een prachtige 
omgeving met hele lieve mensen. 
 
We hebben daar vooral geholpen in een verzorgingshuis, een ziekenhuis, 
maar ook in een kindertehuis. 
Op allerlei verschillende plaatsen hebben we meegeholpen, zo ook op een 
kinderdagopvang. Alle kinderen gaan al heel vroeg naar school maar zijn dus 
ook al heel vroeg klaar met de schooldag. Daarom gaan, vrijwel alle 
kinderen, na schooltijd naar de dagopvang tot de ouders ze weer op komen 
halen. 

Heerlijk om ze zo 

even 2 uurtjes om 

me heen te hebben… 

We hebben zeker 

ervaren dat God 

ons daar doorheen 

hielp, Hij zorgde 

ook dáár voor ons. 



Daar hebben we de Bijbelse geschiedenis en de liefde van God over mogen 
brengen aan de jonge kinderen. Met ze zingen, Bijbel verhalen vertellen 
knutselen enz. enz. Echt het in praktijk brengen dus. 
Op de zondagen gingen we met elkaar naar de kerk en omdat de mensen 
op Curaçao zo open zijn kregen we met hen een hele hechte band. Na de 
dienst bleven we nog wat napraten en koffie drinken, ontzettend mooi zo 
met elkaar na elke dienst! 
Echt veel vrije tijd was er niet, de hele week waren we bezig met de kinderen 
en op zondag naar de dienst. Heel af en toe konden we een middagje strand 
meepakken, maar dat is 
in die negen keer maar 
een enkele keer voor-
gekomen. We hadden 
alle tijd weer nodig voor 
voorbereidingen van de 
volgende dag. Alles was 
dus strak gepland! 
Er was ook geen tijd om 
eens een vriend of 
vriendin over te laten 
komen, alle dagen waren 
gewoonweg vol.  
Maar stiekem was dat 
ook wel goed, echt bezig 
zijn met de Bijbel en de 
mensen op Curaçao was 
heel fijn, ik miste het 
eigenlijk niet zo… 
Tot de laatste week, ik 
kreeg de kriebels, wilde 
mijn ouders weer zien en 
Geert en mijn broer en vriendinnen, het was gewoon weer tijd om naar huis 
te gaan. 
Het was soms ook best pittig om je eigen vertrouwde mensen zolang te 
moeten missen, zeker als je een groot sociaal netwerk om je heen hebt van 
kerk, Springplank, ROJ, vrienden, vriendinnen, familie enz. enz., natuurlijk 
ga je dat missen na zoveel maanden. 



Maar ik heb er heel veel van geleerd, vooral dat kerkmuren wegvallen en 
dat het gaat om het kennen van Christus als jou Heer. 
Maar ook dat het zo belangrijk is om, om elkaar heen te staan, voor elkaar 
te zorgen. En dat kan met raad en daad maar ook met gebed.  

 
Laten we dan als gemeente ook, in liefde, biddend om elkaar een staan, 
elkaar bemoedigen en troosten, een arm om elkaar heen slaan. 
Laten we zoeken naar eenheid, naar onze overeenkomsten, en zo één 
gemeente zijn. Een gemeente die omziet naar elkaar zoals God omziet naar 
ons… 
 
Met dit nog vers in gedachten type ik dit stukje. ‘t Maakt mij dankbaar dat 
onze jeugd ons dit wil vertellen. En het doet me denken aan het volgende 
lied: 
 
Heer laat er meer ontferming zijn, 
in een wereldvol van lijden, groot en klein, 
als toonbeeld van barmhartigheid, 
in woord en daad en wereldwijd. 
 
Heer zie ons ook bewogen aan,  
waar wij tastend, zoekend door het leven gaan.  
In moeite en onzekerheid; 
blijf bij ons Heer, nu en altijd….. Amen 
 
Nog een laatste vraag aan Celine: 
Wie nodig je uit voor een volgend gesprek? 
 
Graag tante Riet van Zijtveld en ik zou wel willen vragen of ze wat wil 
vertellen over de gemeentereis naar Israël.  

Curaçao 



 

Preekbeurten DV – 1e kwartaal 2020 
Datum Tijd Voorganger Plaats Bijzonderheden

1-jan 09:30 ds. J.T. Maas Nieuwjaarsdag

09:30 ds. J.T. Maas Bevestiging ambtsdragers

18:30 prop. G.A. van Ginkel Maartensdijk

09:30 ds. A. Bloemendal Ederveen

18:30 ds. A.A.W. Boon Veenendaal

09:30 ds. J.T. Maas

18:30 ds. J.T. Maas

09:30 ds. J.T. Maas

18:30 ds. J.P. Nap Hoevelaken

09:30 ds. P.G. Oskamp Waverveen

18:30 ds. J.P.J. Voets Ridderkerk

09:30 ds. H.J. van der Veen Sliedrecht

18:30 ds. J.T. Maas

09:30 ds. J.T. Maas

18:30 ds. J.T. Maas

09:30 ds. W.P. Emaus Urk

18:30 ds. J. Blom Ridderkerk

09:30 ds. J.T. Maas Voorbereiding. H. Avondmaal

18:30 ds. J. Belder Harskamp

09:30 ds. J.T. Maas Viering H. Avondmaal

18:30 ds. J.T. Maas Nabetrachting. H. Avondmaal

14:30 ds. J.T. Maas Biddag

19:30 ds. J.T. Maas Biddag

09:30 ds. M. van de RuitenbeekWilnis

18:30 prop. A.J.R. Treur Vinkeveen

09:30 ds. J.T. Maas

18:30 ds. J.T. Maas

09:30 ds. G.J. Hiensch Elst / Rhenen

18:30 ds. J.T. Maas

26-jan

5-jan

12-jan

19-jan

11-mrt

15-mrt

22-mrt

29-mrt

2-feb

9-feb

16-feb

23-feb

1-mrt

8-mrt

Mutaties ledenbestand van juni t/m november 2019

dhr. en mw. Jansen-Huisman Bloemhaven 46 nieuw binnen; overgeschreven vanuit Morgenster kerk

mw. E.K. Verhoef-de Haan Demmerik 17 verhuisd naar Almere; overleden d.d. 17 november

dhr. M.C. Versloot Dodaarslaan 148 verhuisd naar Wilnis

mw. H.W. van der Vliet-Kroon Donkerind 31 overleden d.d. 18 november

Silas Oussoren Herenweg 210 geboren 8 oktober, gedoopt 17 november

Dhr. W. Samsom Herenweg 80 overleden d.d. 31 augustus 2019

Dhr. G. Knepper Heulweg 101 overleden d.d. 17 juni 2019

mw. R.W. van Dijk Klijne Meer 36 verhuisd; vorig adres Reigerstraat 19

dhr. en mw.  De Vree-Spijker Loopveltweg 21 ingeschreven als vriend van onze gemeente

dhr. R. Gijzen Meerkoetlaan 33 verhuisd naar Varsseveld

dhr. D. van der Most Uitweg 19 uitgeschreven als l id

dhr. C.S. van der Vliet Herenweg 276 Z10A verhuisd vorig adres: Scholeksterlaan 102A

mw. E. Mijwaard-Valk Zuiderhof kamer 52 overleden d.d. 30 november

mw. Hazeleger-van Ee Zwanenhof 25 verhuisd vorig adres; Bijleveld 51



  

  

Rooster Maria-Oord - 1e kwartaal 2020 

AGENDA DV - 1E KWARTAAL 2020 
Datum Tijd Onderwerp Datum Tijd Onderwerp Datum Tijd Onderwerp

2-jan 19:00 Bibliotheek 2-feb 11:00 Zondagsschool Samuël 1-mrt 11:00 Zondagsschool Samuël

5-jan 11:00 Zondagsschool Samuël 3-feb 18:45 Catechisatie 1-mrt 19:30 Belijdeniscatechisatie

6-jan 18:45 Catechisatie 3-feb 20:00 Bijbelkring 2-mrt 18:45 Catechisatie

6-jan 20:00 Wees een Zegen 4-feb 09:30 Ouderenbijbelkring 3-mrt 09:30 Ouderenbijbelkring 

7-jan 09:30 Ouderenbijbelkring 4-feb 19:30 Belijdeniscatechisatie 3-mrt 19:30 Belijdeniscatechisatie

7-jan 19:30 Belijdeniscatechisatie 5-feb 15:00 Bibliotheek 4-mrt 15:00 Bibliotheek

8-jan 15:00 Bibliotheek 5-feb 19:00 Avondklanken 4-mrt 19:00 Avondklanken

8-jan 19:00 Avondklanken 5-feb 19:00 Bibliotheek 4-mrt 19:00 Bibliotheek

8-jan 19:00 Bibliotheek 9-feb 11:00 Zondagsschool Samuël 9-mrt 20:00 Wees een Zegen

12-jan 11:00 Zondagsschool Samuël 10-feb 18:45 Catechisatie 10-mrt 09:30 Vrouwen rond de Bijbel

13-jan 18:45 Catechisatie 11-feb 09:30 Vrouwen rond de Bijbel 10-mrt 19:30 Belijdeniscatechisatie

13-jan 20:00 Bijbelkring 11-feb 19:30 Belijdeniscatechisatie 12-mrt 19:00 Bibliotheek

14-jan 09:30 Vrouwen rond de bijbel 12-feb 10:00 Seniorenochtend 15-mrt 11:00 Zondagsschool Samuël

14-jan 19:30 Belijdeniscatechisatie 12-feb 15:00 Bibliotheek 16-mrt 18:45 Catechisatie

15-jan 10:00 Seniorenochtend 12-feb 19:00 Avondklanken 16-mrt 20:00 Bijbelkring

15-jan 15:00 Bibliotheek 12-feb 19:00 Bibliotheek 17-mrt 20:00 Aannemingsavond

15-jan 19:00 Avondklanken 16-feb 11:00 Zondagsschool Samuël 18-mrt 10:00 Seniorenochtend 

15-jan 19:00 Bibliotheek 17-feb 18:45 Catechisatie 18-mrt 15:00 Bibliotheek

16-jan 20:00 Vergadering zs Samuël 17-feb 20:00 Wees een Zegen 18-mrt 19:00 Avondklanken

19-jan 11:00 Zondagsschool Samuël 18-feb 19:30 Belijdeniscatechisatie 18-mrt 19:00 Bibliotheek

20-jan 18:45 Catechisatie 19-feb 11:30 Gezellige maaltijd 22-mrt 11:00 Zondagsschool Samuël

21-jan 19:30 Belijdeniscatechisatie 19-feb 15:00 Bibliotheek 23-mrt 18:45 Catechisatie

22-jan 11:30 Gezellige maaltijd 19-feb 19:00 Avondklanken 24-mrt 19:30 Belijdeniscatechisatie

22-jan 15:00 Bibliotheek 19-feb 19:00 Bibliotheek 25-mrt 11:30 Gezellige maaltijd

22-jan 19:00 Avondklanken 24-feb 20:00 Bijbelkring 25-mrt 15:00 Bibliotheek

22-jan 19:00 Bibliotheek 26-feb 15:00 Bibliotheek 25-mrt 19:00 Avondklanken

23-jan 20:00 Workshop gerechtigheid 26-feb 19:00 Avondklanken 25-mrt 19:00 Bibliotheek

26-jan 11:00 Zondagsschool Samuël 26-feb 19:00 Bibliotheek 29-mrt 11:00 Zondagsschool Samuël

27-jan 18:45 Catechisatie 30-mrt 20:00 Wees een Zegen

27-jan 20:00 Wees een Zegen 1-apr 15:00 Bibliotheek

28-jan 19:30 Belijdeniscatechisatie 1-apr 19:00 Avondklanken

29-jan 15:00 Bibliotheek 1-apr 19:00 Bibliotheek

29-jan 19:00 Avondklanken

29-jan 19:00 Bibliotheek

2-feb Ds. A.A. van den Berge-Geudeke 1-mrt Mevr. R. Bos-Waagmeester

16-feb Ds. P.G. Oskamp 15-mrt Dhr. K. Kersbergen



 
Aangesproken worden door een tekstgedeelte in een boek. 
Het overkwam mij bij het lezen van een lijvig boekwerk van Martin Buber, 
getiteld: "Chassidische vertellingen ". 
0Martin Buber was rabbijn en filosoof. Hij leefde van 1878-1965. Hij groeide 
op in Lemberg, het tegenwoordige Lviv in de Oekraïne. Hij was zeer geboeid 
door het chassidisch geloven en denken. Hij verzamelde en onderzocht de 
verhalen, de weinige teksten en vooral de vertellingen. Hij bracht de vertel-
lingen samen in het boek. 
Het Chassidisme is ontstaan in Oost Europa. De 
grondlegger is Israël ben Eliezer. Hij leefde van 
1698 tot 1760. Hij droeg de ere naam: Baal Shem 
Tov, Meester van de Goede Naam. De Baal Shem 
Tov heeft veel navolgers gekregen. In Jeruzalem 
wonen zij vooral in de Oude stad. Zij zijn duidelijk 
te herkennen aan hun pijpenkrullen bij hun oren en 
hun bonte hoofddeksels. De Israëlgangers zullen 
hen ongetwijfeld aantreffen bij de Tempelmuur. 
Er waren vele navolgers van de Baal Shem Tov, die 
een leerlingenkring om zich heen verzamelden, 
deze mannen kregen de naam Rebbe. 
Eén van deze rebbe's was Rabbi Israël van Rizin. Hij vertelde zijn leerlingen 
een ervaring van zijn voorvader, rabbi Baer van Mezritch. 
Alle leerlingen van mijn voorvader gaven de wijze woorden van deze belang-
rijke rabbi door aan hun leerlingen, behalve rabbi Sussja. 
De oorzaak van dit zwijgen kwam doordat rabbi Baer de gewoonte had de 
behandeling van het Bijbelgedeelte te beginnen met: "En God sprak”… 
Deze woorden maakte zo grote indruk op rabbi Sussja, dat hij buiten zichzelf 
raakte, in extase. Hij moest dan door zijn mede leerlingen naar buiten bege-
leid worden. Meestal brachten zij hem naar het houthok. Hij sloeg dan op de 
wand, ondertussen herhalend: "En God sprak" "En God sprak". 
Sussja miste dus aldoor de uitleg van het Bijbelwoord. Maar hij doorleefde 
de tekst. 
Er staan vele interessante ervaringen van de Chassidiem in het boek van 
Buber, maar als ik de consequenties van deze woorden tot mij laat doordrin-
gen dan maakt dat ook op mij grote indruk. 
En God sprak: "Er zij Licht". En er was licht. Genesis 1 
En God sprak: "Ik ben de HEERE, uw God".  Exodus 20  

EN GOD SPRAK! 

P.A. van Golen 



Het is al even geleden, maar op 7 september 
was er de super gezellige rommelmarkt. 
Vanaf 07.00 uur ’s morgens stroomden de 
eerste vrijwilligers binnen om alle curiosa 
buiten op de kramen te leggen. De vrouwen 
waren in de 
keuken al 
druk bezig 

met de koffie en de taarten. Nadat alle kra-
men vol lagen, we met elkaar een zegen voor 
de dag hadden gevraagd en we de kerkklok 
09.00 uur hoorde slaan, kon het lint doorge-
knipt worden en stroomden de eerste ko-
pers het terrein op.  Het was een gezellige 

dag, waarin alle vrijwilligers zich 
van hun beste kans lieten zien. Er 
werd onderhandeld over prijzen, 
het snoeprad draaide heel wat 
rondjes en binnen in de theetuin 
werd het leuke spel met de appel-
tjes gespeeld. De verskraam werd 
steeds leger en leger en ook bij de 

planten-
kraam ging 

het hard. Rond een uur of 14.00 kon het opruimen 
beginnen en werd het team versterkt door een aan-
tal mannen die kwamen helpen met opruimen. De 
kraakwagen werd weer ‘volgegooid’ en daarna was 
er tijd voor een drankje en konden we het bedrag 
horen wat we deze dag hadden opgehaald: 3383 
euro! Wat een prachtig bedrag voor deze dag met 
ontzettend veel leuke en enthousiaste mensen. 
Vrijwilligers: Heel hartelijk bedankt voor jullie hulp! 
Wij als commissie zijn ontzettend blij met jullie positieve inzet.  
Voor de mensen die graag hun huis nog net even willen opruimen voor het 
nieuwe jaar begint: het hele jaar mogen er spullen gebracht worden bij de 
fam. Oussoren (Demmeriksekade 15) na een belletje:  0297-263955.  

TERUGBLIK ROMMELMARKT 



 
Van 17 september tot en met 25 september zijn 34 gemeenteleden en 1 
“vreemdeling” uit Nieuwer ter Aa, op reis geweest naar Israël. Alle dagen 
hadden we prachtig weer met temperaturen van zo’n 23 graden ’s nachts 
tot 40 graden in de middag. Geen druppel regen gezien. 
Een vol reisprogramma maakten we o.l.v. Israëlische gids Avner Muller en 
onze eigen ds. Maas mee. We reisden van zuid naar noord. Van de Negev 
woestijn in het zuiden tot Tel Dan en de Golan hoogvlakte in het noorden. 
We bezochten zoal: 
Jeruzalem met haar zeer indrukwekkende en 
pure plekken als de Olijfberg, de Hof van Getsé-
mané, en de Klaagmuur. Maar ook vele kerken 
en kapellen en straten, o.a. Via Dolorosa. Ka-
pellen, kerken en straten verschilden nogal 
eens in indrukwekkendheid wegens het sterk 
toeristische karakter.  
De stad Bethlehem met de Christus geboorte-
kerk (indrukwekkend maar best toeristisch) en 
de velden van Efrata aldaar.  
Kleinere plekken als S deBoker (hier woonde en 
leefde de 1e leider van Israël, Ben Gurion), de 
Knesset met Menora en het holocaustmuseum 
Yad Vashem met haar zeer indrukwekkende kinderenmonument waar 
doorlopend de namen genoemd worden van zo’n 1,5 miljoen vermoorde 
kinderen in de 2e wereldoorlog. 
De doopplek van Jezus in de Jordaan. Een bijzondere plek in de Jordaan 
waar vooral het vies/bruin water opvalt. 
Plekken langs de oever van het meer van Tiberias die we ietwat snel na el-
kaar bezochten zoals de Berg der Zaligsprekingen, Tabgha en Kapernaum. 
Hier weinig historische bouwsels gezien maar wel fraaie tuinen, kapellen en 
zeer fraaie vergezichten over het meer van Tiberias. 
 
Sportieve momenten waren er zoals de kamelenrit in de Negev woestijn de 
wandelingen in park Ein Avdat met haar prachtige waterval en rotsforma-
ties, de beklimming van de Massada, de wandeling in park Engedi met haar 
waterval maar ook met spelonken en veel geschiedenis. Deze laatste vooral 
i.h.k.v. de strijd tussen koning Saul en David. In het uiterste noorden van 
Israël het park Tel Dan waar o.a. Naomi, Boaz en Ruth geleefd hebben en 

GEMEENTEREIS ISRAËL COLUMN  



natuurlijk de wandelingen door Jeruzalem en Bethlehem en de afsluitende 
boottocht op het Meer van Tiberias.  
 
Hilarische momenten waren er zoals het op- en afstappen van een kameel. 
Vooral na afloop van de kamelenrit had je het 
gevoel dat je weer moeiteloos een spagaat zou 
kunnen maken. Velen van ons kwamen lachend 
en met gekromde benen van een kameel af. 
Maar of dit lachen altijd van plezier was betwij-
fel ik.  
Doorgaans verbleven we in keurige luxe hotels. 
Eén nacht hebben we in bedoeïenententen ge-
slapen. Dit zijn grote openlucht tenten met fei-
telijk alleen maar een dak boven je hoofd.  
Mens en vooral ook dier kunnen vrijelijk in, uit 
en rond je tent lopen. De vrouwen sliepen bij 
elkaar in een grote tent en de mannen in hun eigen tent. Wilde je even bij 
elkaar buurten, moest je eerst kuchen als seintje dat je een niet “soort ei-
gen” tent binnen trad. Door velen werd er nauwelijks tot geheel niet gesla-
pen die nacht. Dit vooral door in en om de tenten gesignaleerde wilde kat-
ten, een vette rat, twee vossen, blaffende honden, balkende ezels, (te vroeg 
gaan) kraaiende hanen, gesnurk en andersoortige geluiden van mede-reis-

genoten.  
Zwemmen, beter gezegd, drijven in de 
Dode Zee. Spetteren naar elkaar is al-
tijd verleidelijk tijdens zwemmen maar 
mag hier niet omdat je anders zout in 
je ogen kan krijgen.  
Met 11 personen in een bubbelbad 

gaan zitten die eigenlijk geschikt is voor maar zo’n 6 personen. Gevolg bub-
belbad stuk. Bad gaf geen bubbels meer. 2x speels een “bommetje” maken 
in het zwembad van het hotel maakte een toezichthoudend Israëlische bad-
meester buitengewoon kwaad. Bij een 3e poging zou onze hele groep uit 
het zwembad verwijderd worden schreeuwde hij ons toe. “Bommen en gra-
naten” waarderen ze blijkbaar niet zo. 
Met een vrouwelijke reisgenoot, die wel iets met “beauty” heeft, vast zitten 
in de hotellift. Best benauwd. 



Bijna het vliegtuig missen voor de terugreis. Dit bezorgde menig reisgenoot 
de nodige stress. (sorry lieve reisgenoten, het was niet expres bedoeld!) 
Persoonlijke ontmoetingen hadden we ook zoals met Joden bij de Klaag-

muur (het werkelijk 
meemaken van een 
Bar-Mitswa viering), 
een Israëlische man 
die voor ons wel op 
zijn sjofar wilde bla-
zen die hij bij zich 
droeg, een joodsor-
thodoxe Israëlische 
jongen die uitleg gaf 
over de betekenis 
van zijn kleding en 

kledingaccessoires die hij droeg en wel heel erg leuk en bijzonder: een ren-
dez-vous met Antoinette Stolk (dochter van Carla en Jan) en haar gezin in 
Bethlehem.  
Onderlinge verbondenheid hadden we dagelijks op vele momenten. Dit in 
de gebeden, het lezen uit de Bijbel, de meditaties, de heuse kerkdiensten 
op zondag, het zingen van vele liederen maar ook het vieren van de verjaar-
dag van Tea van der Velde. 
De terugreis verliep op het vliegveld rommelig. Waarschijnlijk vooral door 
de grote drukte wegens het Joods Nieuwjaar. Zelf had ik geen goedgevoel 
hoe het inchecken voor de terugreis verliep. De vliegreis zelf verliep verder 
prima maar eenmaal terug op Schiphol bleek dat er 8 koffers zoek waren 
geraakt. Maar goed, uiteindelijk werden deze toch keurig op huisadres na-
bezorgd. 
Conclusie: een geweldige, prachtige en gezellige 
reis, veel meegemaakt en gezien. Veel dank aan 
de Israëlische reisleider Avner Muller, reisleider 
ds. Maas, onze “huisfotograaf” Joost van Selm 
voor de vele prachtige foto’s en aan Ria en Hans 
van der Vliet voor het samenstellen van een 
schitterend foto- verhalenboek als herinnering. 
 
………… en bovenal dank aan Hem die ons met Zijn grote trouw, ons allen 
bewaard en gespaard heeft en nabij was en nog altijd is en wil zijn.    

Wilco Gijzen 



   



  
Terugblik Gemeentedag 

 
Zaterdag ochtend 28 september begon-
nen wij Corine en ik (Johanna) na een 
bakkie koffie bij Arie en Petra Boer met 
het klaarzetten van de boerengolf, in het 
weiland bij Arie. Geerlof en Willem en 
Marije begonnen vast met het testen van 
de baan! ‘s Middags om 14.00 uur begon-
nen we met het programma voor de jongeren en families. Meneer Voskuil 
opende de middag met een stukje lezen en gebed. Na een korte uitleg ging 
iederéén op de fiets in een groepje. Het was de bedoeling dat er twee groe-

pen samen op een locatie aankwa-
men, waar dan een spel gespeeld 
werd tegen elkaar. Zo hadden we 
bij Mees-Jan en Ineke flessen voet-
bal onder begeleiding van Berry en 
William. Op het veld bij Mulckhuyse 
werd er een ballonnen estafette ge-
houden, onder begeleiding van Co-
rine. Ook kon er per spel woorden 

verdiend worden, van deze woorden kon een regel van een lied gevormd 
worden. En dan was er nog de boerengolf bij Arie en Petra onder begelei-
ding van Johanna. Helaas werkte het weer niet helemaal mee, er waren nog 
een paar fikse buien, maar dat mocht de pret niet drukken! Ook was er tus-
sendoor tijd voor koffie, thee en limonade en wat lekkers! Voor de ouderen 
begon de middag om 16.00 uur met een verslag en foto presentatie van de 
reis naar Israël, dit onder het genot van een hapje en drankje. Om 18.00 uur 
begon de maaltijd met gebed 
en een stukje lezen en zingen. 
Het eten was allemaal heer-
lijk. Wij kunnen terugkijken op 
een mooie en gezegende en 
gezellige middag en avond! 
De uitkomst van de zin: Maak 
mijn uren en mijn tijd tot Uw lof en dienst bereid. 

Johanna van der Linden  

KOM DOE MEE!  



 



Herinneringen aan overleden predikanten die de ge-
meente van Vinkeveen hebben gediend:  

 

ds. G.J. van de Broek - 1971 tot 1980 
 
Ds. Van de Broek gebruikte de woorden “nu het nog 
kan” nogal eens. Om aan te geven: het is nu de wel aan-
gename tijd, het juiste tijdstip, de allerbeste dag om de 
goede beslissing te nemen. De dag van de zaligheid. Om 
er werk van te maken, en er werk aan te hebben.  
Als hij wilde aangeven hoe lankmoedig en geduldig de 
Heere is voor een zondaar, gebruikte hij een aandui-
ding uit de zeilwereld: ”ruimschoots “. De zeilschoot is 
meer dan lang genoeg voor het doel waarvoor hij ge-
bruikt wordt, maar er is wel een eind aan. De Heere is 
lankmoedig en lang van geduld. Maar niet eindeloos… 
Bij de preken uit de catechismus zei hij nog al eens: 
“Het is een korte, maar niet de aller kortste” of “Het is 
een lange, maar niet de aller langste”. Dat zijn bijzaken 
waar wij mensen ons graag mee bezighouden  
Na zijn behandeling van Zondag 18 van de HC die gaat  over de Hemelvaart 
van de Heere Jezus sprak ik hier met een medekerkganger over. Ik was be-
moedigd dat in antwoord 47 staat dat Jezus naar zijn Godheid, majesteit, 
genade en Geest nimmermeer van ons wijkt. De medekerkganger ant-
woordde: “Ja, van Zijn volk”! Tegenwoordig zou zo’n opmerking beschuldi-
gend overkomen. Maar voor mij gaf het wel stof tot overdenking. “Horen 
we bij dat volk? Zijn volk, wie zijn dat? Zijn dat mensen die hun leven heb-
ben leren verliezen om de Heere Jezus met hun hele hart te volgen? Een 
vroegere dichter dichtte: “Zonder Jezus is geen leven!”   
Johannes Bugenhagen, een vriend van Maarten Luther, zei eens: “Als je Je-
zus persoonlijk kent, maakt het niet uit wat je niet weet. Als je Jezus niet 
persoonlijk kent, is alles wat je weet niets waard!” 
 
G. Kroese 
 

  



 
Gun uzelf en uw gasten een kop smaakvolle koffie. Koffie met een goed verhaal en 
een aangename nasmaak: Koffie met hart en ziel. Neem de tijd om deze nieuwe 
melange te proeven. Speel met de verhouding: wellicht is de koffie iets sterker of 
iets zachter dan u gewend ben. Pas de hoeveelheid koffie aan tot u de juiste smaak 
te pakken hebt, het is de moeite waard! 
 
Filterkoffie €5,85 

Een pareltje van onze koffiemeesters: de 
snelfiltermaling. De selectie Nicaraguaan-
se bonen geven deze melange karakter en 
een bijzonder rijke smaak. Koffie met een 
aangenaam milde afdronk. 
 
Bonen €6,85 

De geur van versgemalen koffie. Kof-
fiebonen op z’n best. Deze geheel ei-
gen bonenkoffie wordt gekenmerkt 
door zijn donkere, volle ondertonen, 
te danken aan de rijke bodem van Ni-
caragua. Puur genieten voor de echte liefhebber. 

 
PAC: een betrokken partner 
PAC zet zich in voor een betere toekomst van 
Nicaragua, samen met lokale ondernemers. De 
koffieboeren die ondersteund worden door 
PAC zijn daar hét voorbeeld van. Zij hebben als 
midden- en kleinbedrijf een sleutelpositie in de 
economische groei en ontwikkeling van het 
land. PAC stimuleert de boeren verantwoorde-
lijkheid te nemen en geeft doelgericht onder-
wijs. 
 
Fair Trade 
Eerlijke koffie: de koffieboer heeft er baat bij, 
maar u net zo goed. Het arbeidsproces voldoet 
aan duidelijke voorschriften, die de kwaliteit 
van de koffie waarborgen, en de boer ontvangt 
een gegarandeerde eerlijke minimum prijs én 
een Fair Trade-premie. Met deze premie wor-
den o.a. wegen verhard, bruggen gebouwd en 
kerken ondersteund.  

Deze koffie is te koop bij: 
Winy van Selm. U kunt deze 
koffie na een telefoontje of 
email bij mij afhalen of la-
ten bezorgen. De koffie is 
niet heel erg goedkoop 
maar u steunt er een goed 
doel mee! Ook leuk om aan 
iemand cadeau te doen.  
Winy van Selm 
Donkereind 7  
3645TC Vinkeveen 
Email: jvanselm@solcon.nl 
Tel: 0297-261515 

Nu ook Woord en Daad post-
zegels te koop. Velletje 10 
stuks: €8,70. Verkrijgbaar elke 
woensdag bij onze bibliotheek 
of thuis bij Marijke Leeflang. U 
kunt het contant betalen of 
overmaken. U krijgt ze dan 
thuisbezorgd (in Vinkeveen). 
 
Marijke Leeflang 
Kerklaan 67 
3645ET Vinkeveen
Tel: 0297-263647 
Bank: NL85INGB0001395872 

 

Woord en Daad Producten 

mailto:jvanselm@solcon.nl


Afgelopen Dankdag mochten we als gemeente weer producten inzamelen 

voor de voedselbank van de gemeente De Ronde Venen. Aan u en jullie 

werd gevraagd om producten mee te nemen naar de kerk, en deze in te 

leveren onder de toren. We zijn als Diaconie dankbaar voor de vele pro-

ducten die we hebben mogen inzamelen! Dankzij u en jullie bijdrage konden 

wij de voedselbank blij maken met deze producten. Zoals u op de foto kunt 

zien zijn er veel producten ingezameld! Een mooi gebaar, om op deze ma-

nier iets te mogen doen, iets tastbaars, voor onze naaste in ons dorp, en 

onze gemeente De Ronde Venen. Hartelijk dank voor u en jullie bijdrage! 

We zullen als Diaconie deze actie voort blijven zetten, om met Bid en Dank-

dag een inzamelingsactie te houden. Wilt u het werk van de voedselbank, 

de vele vrijwilligers die daar werken, maar ook de mensen die daar komen 

om voedsel te halen, gedenken in u gebed? 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOEDSELBANKACTIE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Voor u gelezen…
 

‘God verwacht niets van ons, 
maar 

Hij wil dat wij alles van Hem verwachten.’ 
 

Dr. H. van den Belt in ‘Goudkoorts’ 

 

EEN BERICHT VOOR DE THUISLUISTERAARS 
 
Allereerst fijn dat u meeleeft met de gemeente. Ondanks dat u de dien-
sten (tijdelijk) niet bij kunt wonen, blijft u zo wel betrokken via de ere-
diensten. 
 
Binnen onze gemeente zijn er twee manieren waarop u de kerkdiensten 
thuis kunt beluisteren. Of via een kerkradiokastje dat u van de kerk ont-
vangt of via uw eigen computer, laptop, tablet of telefoon via het inter-
net. We zijn dankbaar voor deze technische middelen die het mogelijk 
maken dat, ondanks dat u fysiek niet aanwezig bent, u toch mee kunt le-
ven met de gemeente en de diensten kunt beluisteren. Naast de diensten 
is er ook iedere woensdag van 18:30-19:30 een uitzending van het pro-
gramma Avondklanken, beslist de moeite waard.  
 
Veel mensen die via een kerkradiokastje (van de kerk dus) meeluisteren 
hebben ook een (groen) collectebusje staan. Via dat busje doen zij ‘mee’ 
met de collecten. Dit busje wordt eens per kwartaal opgehaald door een 
lid van de kerktelefooncommissie.  
Mocht u via de kerkradio of internet meeluisteren en ook graag zo’n col-
lectebusje ontvangen, dan horen we dat graag. U steunt hiermee het 
werk van Kerkbeheer en Diaconie. 
 
Mocht u een busje willen, kunt u contact opnemen met Gerrie Schreurs 
op nummer: 264286 of per email her.ger.schreurs@hetnet.nl 
 

mailto:her.ger.schreurs@hetnet.nl


Avondklanken 
 

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

verzoekprogramma 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 uit-

zending inleveren bij:  

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

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