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Leidraad
CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN

VOOR U GELEZEN……….
‘Wie de evangeliën bestudeert, ontdekt dat Jezus voortdurend handelde vanuit het doel dat Hem van voor de
grondlegging van de wereld voor ogen gesteld was: het
volbrengen van de wil van Zijn Vader, een weg waarin
het kruis Zijn toekomst was.
Steeds stond het Jezus voor ogen dat Hij op aarde was
om te dienen en Zijn leven te geven tot een losprijs voor
velen (Markus 10: 45).
P.J. Vergunst in ‘Op zoek naar vreugde in het ambt’

door Stefan van Kreuningen

WOORD VOORAF

Psalm 107
Psalm 107 is de eerste psalm uit het laatste boek van de psalmen, uit boek
vijf. Het gaat in de psalm over mensen die verlost zijn uit de hand van tegenstanders. De psalm lijkt haast verder te gaan waar psalm 106 eindigde.
We zien de ballingschap als het ware beschreven. Psalm 107 zien we als een
danklied voor de geschonken verlossing. In de meeste psalmen wordt er
heel persoonlijk geschreven, maar nu gaat het over verschillende groepen
mensen in verschillende zeer angstige situaties. Steeds gaat het over Gods
leiding en uitredding van een onveilige en onzekere plaats naar een veilige
plaats. Een heel belangrijk woord in deze psalm is het woord ‘goedertierenheid’, zes keer wordt het gebruikt. Alle redding die beschreven wordt, komt
voort uit die goedertierenheid, uit Zijn verbondstrouw!
Vier situaties worden beschreven die alle mensen overkomen zijn en nog
overkomen, maar er is een groot verschil met hoe de kinderen van God ermee omgaan en hoe de kinderen van de wereld hiermee omgaan. Laten we
onszelf als het ware steeds toevoegen in de psalm. Wij mogen door de leiding van God en de werking van de Heilige Geest ons direct aangesproken
weten. God spreekt door Zijn Woord tot een ieder van ons persoonlijk!
Ten eerste lezen we over de dwalenden in de woestijn, in de wildernis, geen
stad om in te wonen hongerig en dorstig en hun ziel bezweken, angstig ook.
We zien in onze gedachten het beeld van de woestijn, bij ons niet zo bekend
maar we weten het van de tv of van foto’s. Een dorre plaats, het ziet er
verlaten en doods uit. Slechts hier en daar iets groeiends, nog met stekels
ook. De woestijn als een metafoor voor het leven in de ballingschap voor
het leven in benauwdheid, in gevangenschap. Een plaats waar je niet wil
verdwalen, een dodelijke plaats áls je inderdaad verdwaald. Zo lopen ze
daar, ze vinden geen stad om te wonen, dakloos zijn ze. Door de honger en
de dorst zijn ze bezweken, amper nog levend. Ja het gaat over de ziel van
deze dwalenden, hun ziel was bezweken.
Dan kun je niets meer, je levenskracht is gebroken, je loopt nog wel in de
woestijn maar waarom weet je niet eens meer. Je kunt er niet meer uitkomen, je bent radeloos en verloren. Maar, zo staat er dan, toen zij in die benauwdheid tot de HEERE riepen redde Hij hen uit hun angsten. En leidde Hij

hen op een rechte weg, naar een stad toe om te kunnen wonen. Sommigen
denken hier aan Sion, aan Jeruzalem maar dat is niet uit onze tekst op te
maken meen ik, er staat immers ‘een’ stad. Het gaat erom dat God verlost
van het dolen, van het uitzichtloze. Hij neemt ze als het ware bij de hand en
leidt ze naar een stad, naar een woonplaats. Na het dolen in de ballingschap
weer een vaste eigen plaats in Kanaän. Zien wij hier niet helder het leven
zonder God en het leven met God. Als wij Gods kind zijn, kennen we deze
omslag, want wij dwaalden ook allen, zonder God totdat we ontdekt werden aan onze dorst en honger, aan de dodelijke omgeving om ons heen.
Onze ziel bezweek en we riepen eindelijk tot de HEERE!
En wonder van genade, Hij hoorde u, Hij hoorde mij en leidde ons naar Zijn
stad om in te wonen. Het verschil tussen een mens die zonder God leeft en
een mens die gered is en met God leeft. En dan de opdracht voor deze geredde mensen, voor mij dus en voor jou! Loof de goedertierenheid van God!
Vertel van Gods goedheid aan jou bewezen, vertel van de wonderen die Hij
heeft verricht. Dat Hij zo staat het er in vers 9 uw dorstige, (in de Statenvertaling staat versmachtende) ziel heeft verzadigd. Versmachtende lijkt me
beter vertaald, dorst hebben we nu ook nog wel eens, ik hoor het onze kinderen wel eens zeggen. Maar ze zeggen nooit ik smacht naar wat drinken.
Dat gaat nog wel wat dieper.. maar een mens zonder God die smacht naar
Zijn verzadiging. Ook na ontvangen genade kun je soms zo smachten naar
Hem, dat Hij het persoonlijk aan je laat weten door Zijn Woord, Mijn lieve
kind, je ligt in Mijn doorboorde handen! En Ik heb je hongerige ziel met het
goede vervuld, ja verzadigd staat er zelfs, herkennen we dat? Vol van Hem?
Want we kunnen ook van andere personen of dingen verzadigd zijn. O, laten
we er toch waakzaam voor zijn dat God onze verzadiging is, dan zullen we
ook pas als gemeente in echte liefde en onderdanigheid met en voor elkaar
kunnen leven. Als we ieder persoonlijk verzadigd zijn met Christus dan krijgen we ook dezelfde gezindheid als Christus, dan dienen we onze naaste,
dan gaat de liefde overheersen.
Ik zal het je weer te binnen brengen zegt de HEERE,....Zijn dat niet de mooiste momenten? Laten we het dan vertellen! U kent misschien ook wel mensen die nog dwalen in de woestijn, zonder God dorstig... zullen we het niet
aan hen vertellen?! Dat er een plaats is waar je honger en je dorst gestild
word. Ik denk aan Jesaja 55, ‘O alle dorstigen, komt tot de wateren.....hoort
aandachtig naar Mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen’. In de gemeente, waar het Woord van God gepredikt wordt, daar

horen wij naar Hem, daar kan onze ziel zich verlustigen. Hoe lief heb ik uw
woning...!
De volgende groep, er waren er die in de duisternis en in de schaduw van
de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. De Israëlieten waren hun vrijheid kwijtgeraakt en in duisternis en schaduw van de dood terechtgekomen. Ze waren eigenwijs en ongehoorzaam geweest, de raad van de Allerhoogste verworpen zo lezen we in vers 10.
Ik moet denken aan Lukas 15, de verloren zoon. Hij had alles, maar door
ongehoorzaamheid door een egoïstische levenswijze, door verlangen naar
autonomie, verlaat hij het goede. Hij was notabene een zoon, hij had een
relatie met zijn vader. Mag ik het zo eens vertalen naar nu, geboren op het
erf van de kerk, van het verbond. Opgegroeid met het Woord, op zondagsschool gezeten en de catechese ook gevolgd. Misschien wel belijdenis gedaan. Maar het Woord veracht en zichzelf op de hoogste trede geplaatst.
Zo kan het gaan, God eraf en ik erop, om mij moet het gaan!
God komt ook dan met Zijn genade..., vernedert door moeite, zo staat er.
De Bijbel leert ons dat we onszelf moeten vernederen, maar nogmaals, wat
een genade dat Hij het gaat doen als wij niet willen. Net als bij die zoon,
vrienden vervaagden net zo snel als de inhoud van z’n portemonnee. Ze
struikelden en er was geen helper (vers 12).... Mag ik alsjeblieft wat van dat
varkensvoer? Van dat voer van die onreine beesten? Hoe diep moeten gedoopten soms zinken, hoe benauwd moeten zij het krijgen om weer te gaan
roepen tot de HEERE? Om daarna in te zien dat Gods Hand het was. Kennen
we kinderen van het verbond die de weg kwijt zijn geraakt? Zullen we hen
niet opzoeken en ze vertellen dat er een thuiskomen is bij de Vader?
Zou dat ons ook kunnen gebeuren? Let erop, we leven in oorlog en er is in
deze oorlog nooit een vrije dag, de handen moeten biddend opgeheven blijven tot de hemel, de strijd tegen de boze blijft in gang. Bewaar uw ziel of
hart boven alles wat te bewaren is zo staat het in Spreuken 4. Kunnen we
weten of we gehoorzaam zijn of niet? Of we verdwaald zijn of niet? Zo is
misschien je vraag... Als we Zijn kind zijn hebben we de Heilige Geest en Hij
leidt ons, je weet dan precies of je gehoorzaam bent aan de HEERE of niet.
Als je dat niet meer weet dan ben je al teveel besmeurd door de zonde en
de wereld en moet je terug keren naar Hem, je zonden belijden en laten en
Hij zal je vergeven. Kijk maar in vers 13.
Maar als ze roepen, zal God horen, Hij kan en zal de ijzeren grendelen verbreken en de bronzen deuren vermorzelen. Wat voor ons onmogelijk is, is

voor de HEERE makkelijk. Het is Gods verlangen niet dat we achter bronzen
deuren en ijzeren grendels leven, maar dat wij in vrijheid onze weg gaan,
dat wij tot onze bestemming komen, Godlovers. Het doel waar Hij ons voor
heeft gemaakt. God de eer te geven en van Hem te genieten voor eeuwig!
De volgende groep, dwazen die door de overtredingen en ongerechtigheden gekweld werden hun ziel had een afschuw van voedsel, ze stierven
bijna. Ook hier weer een beeld van de ballingschap. Kan ziekte een oorzaak
zijn van bedreven zonden? We lezen hier van wel. Niet per definitie (we
kennen de geschiedenis van Job en de geschiedenis van de blindgeborene,
Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is
geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Johannes 9 vers 3).
Maar hier staat het er letterlijk, dwazen, in de grondtaal wordt het woord
ewilim gebruikt, dit heeft de strekking van moedwillig moreel dwaas zijn.
(Dit in tegenstelling tot het woordje ‘nabal’ hetgeen meer gewoon dom betekent) Moedwillig moreel zonder God willen leven dus. Het tegenovergestelde van wijs zou je kunnen zeggen, daar horen we straks over. Mensen
die God niet willen dienen, aan het einde van hun leven zijn gekomen, eetlust is er niet meer, tot aan de poorten van de dood gekomen. Ik moest zo
denken aan die man die daar hing, aan het kruis naast Jezus. Hij was aan het
einde gekomen, een dwaas leven geleid, moedwillig... en dan weer het refrein van vers 19, Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen,
verloste Hij hen uit hun angsten. Hij zond Zijn Woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen(vgl. Jesaja 53 vers 5 God zond het vleesgeworden Woord). ‘Heere gedenk mijner als U in Uw koninkrijk gekomen
bent,....heden zult gij met Mij in het paradijs zijn’. Ze hebben dwaas geleefd,
ze hebben absoluut veel te lang gewacht, maar uiteindelijk ten einde raad
roepen ze tot God.
En Hij komt in Zijn genade ook deze mens te hulp! En wel op drie manieren
verlossend, genezend en bevrijdend van de dood! Hij verlost van zonde en
schuld, Hij geneest ziekte, en hij verlost ons uit de macht van de boze, en
Hij doet dat door Zijn Woord! Ja door het vleesgeworden Woord, de Vader
zond Zijn Zoon als Verlosser, Genezer en Bevrijder. Onverdiend, genade! Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor
de mensenkinderen, lofoffers brengen en met gejuich vertellen van Zijn
werken.

De volgende groep, mensen die met schepen op de zee varen. Handelaren
die wel het een en ander gewend waren, ze wisten wel om te gaan met
harde wind en storm, maar nu gaat het zo te keer dat hun hart smelt, ten
dode opgeschreven. Ze wankelen en waggelen als een dronken man al hun
wijsheid helpt hen niet. Waren hier ook ballingen tussen die met schepen
terugkeerden, bijv. uit Klein-Azië? Ook hier zien we dat het genade is als
God ons op de plaats brengt van het erkennen van onze kleinheid en onmacht en ons zover brengt dat we gaan roepen tot God.
Er is zoveel geschreven over angst, boeken vol. We kunnen ook naar praatgroepen, of psychologen. Op allerlei manieren proberen we erachter te komen waar de angst vandaan komt. Zelf weet ik er ook van om met angsten
te leven, zelf ben ik ook bij psychologen geweest, erachter te komen wat de
oorzaak is en hoe we er dan iets aan kunnen doen. Ik geloof dat dit ook vaak
heilzaam kan zijn en dat deze mensen in afhankelijkheid van God ook kunnen helpen in deze vaak verborgen nood. En toch, staat het hier zo eenvoudig, en steeds weer als een refrein, “in hun benauwdheid riepen zij tot de
HEERE, en Hij verloste hun uit hun angsten. Hij zond Zijn Woord, genas hen
en bevrijdde hen uit hun grafkuilen”. Voelde het bij jou, bij u ook weleens
zo alsof je hart smolt van angst, zo in nood verkerend dat je echt niets meer
had om op te steunen? Het volk in ballingschap kon zichzelf niet verlossen,
ze hadden de kracht en het vermogen eenvoudigweg niet maar God voerde
hen uit. Wat heerlijk als Hij met Zijn Woord komt om te helen en te genezen!
Ja dan zullen we hem loven, laten we niet zo zijn als die negen die genezen
waren en daarna als vanouds wellicht hun weg gingen, dan heeft de redding
het doel gemist! Laten we dan zijn als die ene die terug kwam om Jezus de
eer te brengen, hem te loven en te prijzen. De storm bedaard, de zee word
stil de golven zwijgen en Hij leidt hen veilig naar de haven van hun wens...
Laten zij Hem roemen in de bijeenkomst van het volk(vers 32). Toen de ballingen terug waren was de tempel er nog niet, maar wel samenkomsten!
Zou psalm 107 in die eerste samenkomsten zijn gezongen?!
We komen bij vers 33, Hij maakt rivieren tot een woestijn, waterbronnen
tot een dorstig land. Vruchtbaar land tot een zoutvlakte. Vanwege de
slechtheid van haar bewoners. Straf op de zonde, straf op de hardheid van
een volk dat beter weet, het land, de grond, rivieren en waterbronnen verdrogen vanwege de zonde en het zich afkeren van God.

Zou het ook ons iets te zeggen kunnen hebben? De gemeente waar het dor
kan worden als we God verlaten.. waar het leven niet meer te zien is, waar
we elkaar niet vertellen van Gods grote daden. Waar we Hem niet meer
loven in de bijeenkomst van het volk en op de zetels van de oudsten om het
met vers 32 te zeggen. Niet direct zeggen “het is de boze, het is de wereld”.
We lezen namelijk dat Híj rivieren tot een woestijn maakt, dat Híj het land
dorstig maakt, dat Híj vruchtbaar land maakt tot een zoutvlakte. Het is Zijn
straffende hand vanwege de boosheid van de bewoners. Maar ook het omgekeerde komt bij Hem vandaan, als het land, zijn bewoners zich weer tot
God keren dan gaat het precies andersom. Dan zal het zo zijn dat de dorheid
verdwijnt, alles weer gaat groeien en bloeien, dan gaat de HEERE Zelf de
hongerigen brengen in de gemeente, het wordt een stad om in te wonen.
Dat mogen we verwachten van de HEERE, honderdvoudige zegen.
Dan gaat Hij schenken in overvloed praktisch gezien en ook geestelijk, Hij
doet dit met een reden, om uit te kunnen delen.. daarom komen ook de
hongerigen en de dorstigen.
We zijn bij vers 39, daarna verminderen zij wel en gaan zij gebukt. Na al de
zegeningen zien we toch weer een ommekeer. De HEERE heeft niet de dank
gekregen, we zien het er in ieder geval niet bijstaan nu, toch weer de HEERE
vergeten? Toch weer op eigen houtje verder gegaan? De eerste liefde verlaten? Geldt het ook voor vele Christenlevens die wij kennen? Mooie tijd,
geweldig gedreven, trouw naar de kerk, maar hoe gaat het na tien jaar?
Weinig of niets meer van over? Zeker er is altijd een terugkomen mogelijk
bij de HEERE.
Vers 40 spreekt over rijken, edelen.. ze worden weggezonden rijk in jezelf
ben je zo arm, denkt u ook aan Lukas 1, de lofzang van Maria, machtigen
van de troon gestoten, nederigen verhoogd, hongerigen verzadigd, rijken
met lege handen weggezonden.
Steeds zien we het weer, wij lopen zo vaak weg, maar de HEERE wil ons
sturen en Hij doet dit zoals we in deze psalm zien, vaak door te straffen.
Maar wel als een liefhebbende Vader, straf om Zijn dwalend kind terug te
sturen, zodat we Hem zullen loven en prijzen.
We zijn aan het einde van de psalm gekomen, er klinkt een vraag, broeder,
zuster ben jij, bent u wijs? Let ik, letten wij op deze dingen? Zijn we er achter
gekomen dat onze ziel alleen moet zijn van Hem, zijn wij wijs in Christus?

Of is het land dor geworden, is de bron dicht gewaaid of dichtgestopt...laten we ons dan bekeren, aan de HEERE vragen wat dat deksel is dat op de
bron ligt.
Zodat wij niet arm gaan leven terwijl Hij ons rijk maakte.
Wie is wijs, laat hij op al deze dingen letten, Gods hand opmerken in de tijd
en in alles wat er gebeurt, in het groot, ja maar ook in het klein. In de gemeente, in het gezin, in ons persoonlijk leven. En de goedertierenheid van
de HEERE aandachtig opnemen!
Dit is een ingekorte versie van de meditatie die Stefan van Kreuningen hield
op de digitale ontmoeting met de kerkenraad 17 februari jl. Wie de hele
overdenking wil lezen kan deze ontvangen door een mail te sturen naar kerkelijkbureau@hervormdvinkeveen.nl

Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft,
die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders,
en die Hij uit de landen bijeengebracht heeft,
van het oosten en van het westen,
van het noorden en van de zee.
Psalm 107: 1-3

Zending in Colombia

Al weer enkele jaren ondersteunen we als Gemeente in Vinkeveen, via het
deelgenotenproject van de GZB, de fam. Klaasse. Begin januari 2019 vertrokken Johan en Astrid met hun kinderen Jonathan, Thirza, Esther en Matthias naar Zuid Amerika om in de op een na grootste stad van Colombia,
Medellín, te werken aan een kerkplantingsproject. In samenwerking met de
Presbyteriaanse kerk aldaar maken ze plannen en werken concreet aan het
opstarten van een kerk in een rijker gedeelte van de stad waar nog geen
kerk was. Op dit moment verblijft de fam. Klaasse vervroegd weer in Nederland, omstandigheden rond Astrid noopten de fam. naar Rijnsburg terug te
keren, maar ook een forse lockdown maakten concreet het werken in Colombia vrijwel onmogelijk. Op afstand kan Johan nu nog steeds digitaal blijven meewerken aan de plannen rond de kerkplanting en wordt dit nu zelfs
ook landelijk toegepast. Nog steeds is het hun door de Geest gewerkte verlangen zodra dit weer mogelijk is terug te keren naar Colombia, hun roeping
voor het werk in de zending en de reeds opgebouwde contacten met de
bevolking aldaar dragen daar aan bij.
Vanuit de zendingscommissie onderhouden we goede contacten met de
fam. Klaasse en mochten in december elkaar in Rijnsburg ontmoeten en bemoedigen.

Dankbaar zijn we als commissie dat u ook in 2020 weer ruim gaf via de zendingsbusjes achter in de kerk, voor velen al een vaste gewoonte hier een
gift aan bij te dragen. Bovenal dank aan onze God die het in ons werkt de
middelen te geven. Via deze giften, een bedrag van € 8.316,44, zijn we in
staat ook nu weer een bedrag van € 8.500,00 te besteden aan het zendingswerk van de GZB. In samenspraak met de GZB zijn we gekomen tot de volgende bestemming van dit bedrag, dit jaar geheel voor Colombia:
€ 5.500,00 voor de fam. Klaasse via het Deelgenotenproject, waarbij we ons
als gemeente van Vinkeveen voor meerdere jaren verbonden hebben aan
dit zendingsechtpaar.
€ 1.500,00 voor Somos Diacones. De kerk heeft oog voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Zending d.m.v. het diaconaal omzien naar elkaar.
Vaak een eerste stap voor de bevolking om met de kerk in aanraking te komen, en van hieruit het Evangelie te kunnen horen.
€ 1.500,00 voor Teologica Vivencial, een goede Bijbelse toerusting van leidinggevenden en andere kerkleden. Essentieel om het Geloof op een juiste
en verantwoorde wijze door te geven.
Voelt u zich extra betrokken bij het werk van de GZB,
kijkt u dan ook eens naar de nieuwste vorm van ondersteuning via het zendingsmaatje project. Ook Zendingsmaatje worden?
Ga naar zendingsmaatje.nl en ervaar de roeping van de zendingswerkers en
de impact van Gods zendingswerk wereldwijd.

( Nederland en Colombia )
Bidt u mee voor de fam. Klaasse, voor verder herstel van Astrid, voor hun
verlangen om weer terug te keren naar Colombia en voor de verdere voortgang van het kerkplantingsproject in Colombia? Dat maar vele mensen daar
op die manier met God in contact komen en hun persoonlijke Redder en
Verlosser mogen leren kennen.
En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle
schepselen. (Markus 16:15)
De Zendingscommissie.

Hey allemaal!
Zoek eerst de verschillen op! Nadat je deze hebt gevonden, kun je de
plaatjes nog mooi kleuren.

De Bibliotheek

De bibliotheek houdt in gebouw Maranatha, op de woensdagen, alleen
in de middag, een uitleenuur van 15.00-16.00 uur.
Iedereen betaalt per boek 25 euro cent per week.
Ook postzegels van Woord en Daad tijdens uitleen te koop voor normale tarief elders.
Wees welkom als u/jij vrij van de corona klachten bent. Was, ontsmet
de handen, houdt de nodige afstand en doe a.u.b. mondkapje op vanaf
13 jaar. Alvast hartelijk dank voor het in acht nemen van de regels.

NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN
Tessa Afshar: Dochter van Rome
De eerste eeuw na Christus speelt zich dit verhaal af
in Rome. Als de dochter van een prominente Romeinse generaal en een Joodse onterfde immigrant
elkaar ontmoeten wisten zij niet, dat zij de meest invloedrijke mensen van de vroege kerk gaan vormen.
De liefde vanuit hun hart bloeit op zodat ze kunnen
bouwen aan een gemeenschap van gelovigen. Dat
gaat niet zonder slag of stoot. Door een grillige keizer
worden ze hun huis uit gejaagd. Ze roepen de hulp in
van de ongewone rabbi Paulus. Zal er door hun toe
doen een kans van slagen zijn om verlossing teweeg te brengen?(Priscilla
en Aquilla)
Amanda Barratt: Dietrich, mijn liefste
Dietrich Bonhoeffer ontmoet in 1942 Maria von Wedemeyer, de kleindochter van een goede vriendin. Er is
een groot leeftijdverschil, maar bij het zien opgroeien
van haar, bloeit er een innige liefde op tussen hun beiden in oorlogstijd met veel haken en ogen.
Dit is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
Evert Groen: Verzwegen verleden

Als Alex Horn uit Amerika bij de notaris in Nederland te
horen krijgt dat zijn moeder hem na haar dood en van
haar man een testament nalaat van 11 miljoen dollar.
Zijn wereld staat helemaal op z’n kop. Dan krijgt hij de
schokkende waarheid over zijn verleden te horen. Over
zijn biologische vader die ingenieur en baron was over
een landgoed en een mysterieuze machine had ontwikkeld die nu onvindbaar blijkt te zijn
Els Florijn: de engelen van Elisabeth
In 1890 wordt in Dordrecht de drieëntwintig jarige
Elisabeth de Lange verdacht van moord op twee
van haar kinderen. Bij gebrek aan bewijs wordt ze
krankzinnig verklaard en komt in een gesticht terecht. Ze overleeft dit en klampt zich aan één ding
vast. De hoop dat ze haar zoontje Jan nog één keer
vast te mogen houden.
Dit is een aangrijpend verhaal over de psychiatrie
aan het einde van de 19e eeuw. Waarin geen plek
was in de maatschappij. Men werd op gesloten in
een gesticht, waar ze de kans liepen om juist van wanhoop en verdriet razend te worden. Deze roman is een eerbetoon aan onderdrukte vrouwen
en aan een liefde van een moeder die sterker is dan de dood.
Elizabeth Musser: Het Beloofde Land
Abbie, die naar perfectie streeft, krijgt te kampen
dat haar zonen en haar man zich van haar afkeren en
na een poos haar gaan verlaten. Terwijl ze veel van
ze houdt. Dan reist ze haar zoon naar Spanje achterna en gaat met hem de pelgrimsroute Camino de
Stantiago lopen, nadat ze eerst in Frankrijk is geweest, waar de voorouders van haar man hebben
geleefd. Dit haalt haar hele geordend leventje overhoop, ze gaat zichzelf veel beter leren kennen. Dan
pas kan ze er flink aan gaan werken om haar man en
zonen terug te winnen.
Meestal ga ik op pad, voor een gesprek met onze gast voor ,,de Leidraad”.

Van mond tot mond
door Debora de Haan
Meestal ga ik op pad voor een gesprek met onze gast voor ,,de Leidraad”.
Nu ging het eens anders, mijn gast kwam naar de Demmerik om een gezellig
gesprek te hebben. Dat ging in deze rare Corona tijd nu wat makkelijker…
Mijn gast is voor ons een overbekende en het beloofde dus een fijne avond
te worden.
Ik mag in gesprek met Nico Jan de Haan (zoon van Hans en Anne Marie de
Haan). We zullen het hebben over zijn werk bij RUAD, hoe heeft hij het daar
en hoe kon hij dit combineren met het opstarten van de online diensten in
onze kerkelijke gemeente.
Nico Jan (1997) heeft, na basisschool de Schakel, de HAVO aan de driestar
in Gouda doorlopen en daar afscheid genomen om daarna aardrijkskunde
te gaan studeren (neemt niet weg dat hij nog steeds gek is op het vak
aardrijkskunde). Dat ging niet direct dus heeft Nico Jan een tussenjaar gehad
en dat jaar zinvol besteed aan het werken in de slagerij bij zijn oom.
Eenmaal aan de hogeschool begonnen aan een studie aardrijkskunde, was
het studeren toch niet helemaal wat hij ervan verwachtte, het viel tegen om
weer fulltime te studeren. Ook kreeg zijn vader Hans de ernstige diagnose:
acute leukemie.
Nico Jan heeft toen de keus gemaakt om veel thuis te zijn, zijn moeder te
helpen en er ook, vooral, te zijn voor zijn jongste broertje. Daar heeft hij nog
steeds een heel goed gevoel over, de relatie met zijn jongste broertje is zo
goed, dankbaar is hij daarvoor.
Toch blijft het studeren kriebelen, Nico Jan begint aan een studie GPW:
Godsdienst Pastoraal Werk. Het kunnen en mogen vertellen over Hem doet
hij graag en het vak godsdienst leraar lijkt hem mooi!
Tussendoor blijft het werk in de slagerij ook doorgaan en helaas gebeurt er
een ongeluk waardoor zenuwen in zijn hand beschadigen.
Door dit gebeuren blijft hij erg veel last hebben van kou, zijn zenuwen doen
dan zoveel pijn, dat dit werk niet meer gaat.

Maar dan lonkt toch de PABO, Godsdienst en Aardrijkskunde leraar, of toch
meester op een basisschool, kinderen hebben zijn hart. Het omgaan met de
kleine kinderen is zo leuk, ze iets aanleren, vertellen over Gods grootheid,
hoe mooi is dat!
Die opleiding ging heel goed, de stages waren geweldig. Tot ik telkens zoveel
verslagen moest gaan schrijven
en ik dat zo vervelend vond, dat ik
eigenlijk met tegenzin naar school
ging. Ik baalde er zo van, dit werk
is echt op mijn lijf geschreven,
maar die opleiding brak mij op. Ik
genoot van de stage, haalde daar
zulke goede resultaten, maar die
verslagen…. Het brak mij op en
heb toen samen met mijn ouders
de keuze gemaakt te stoppen.
Er viel een last van mijn
schouders, maar ik miste de
kinderen wel erg!
Later kwam de directeur van de
basisschool nog bij me om te
vragen of ik niet tôch nog eens
wilde nadenken terug te komen in
dit vak…
Dat wil ik wel, maar dan niet dagelijks naar school. Een interne opleiding,
bijvoorbeeld, binnen de basisschool, dat is een beter idee. Hopelijk gaan ze
met dat idee aan de slag binnen de overheid!
Mijn oom Hans (van Kreuningen) hoorde dat ik was gestopt met mijn
opleiding en zocht personeel, hij vroeg mij om na te denken over een switch
naar de audio/visuele sector.
Dat was iets totaal nieuws, de audio en visuele wereld, dat ik dat ook wel
erg interessant vond en ben gaan kijken bij dit bedrijf.
Ook dat werk is zo enorm leuk dat ik er ben gebleven tot vandaag aan toe!
En ik heb het er erg naar mijn zin.
Wat leuk is om te vertellen: oom Hans is hier gekomen door Klaas
Oudshoorn, vroeger werkte Klaas bij dit bedrijf maar dan bij de financiële
kant van dit bedrijf.

Het is totaal anders dan waar ik mee bezig was, toch echt iets anders dan
voor de klas staan, maar ook zo leuk! Ik ben vooral veel op pad, naar
congressen. Wij zorgen ervoor dat de beeldschermen achter de spreker
goed werken en dat het geluid uit de microfoon goed klinkt.
Het zal wat wezen als, bijvoorbeeld, Koning Willem Alexander in een video
verbinding opeens wegvalt omdat het geluid het niet meer doet…
Nou dat is dus ons werk. Veelal grote bijeenkomsten, vergaderingen met
hooggeplaatsten, die verzorgen wij van beeld en geluid. Spannend maar
mooi werk, één stekkertje verkeerd en niets doet het meer….
En dit werk is aldoor in ontwikkeling, wij krijgen steeds betere producten en
moeten dus ook steeds bijleren. Zo blijven wij ook in ontwikkeling, en dat is
ook mooi.
Op mijn vraag hoe dat nu gaat in deze onzekere tijden, midden in de Corona
pandemie, zegt Nico Jan: tja, ook bij ons is het rustig.
We moeten wel veel schoonmaken, apparaten nakijken enz. enz. maar toch,
ik mis het vele op pad gaan met collega’s.
Een ingewikkelde klus klaren met elkaar is zo mooi!
Maar dan nu naar de tweede vraag van Klaas Oudshoorn, hoe vond je het
om de kerk te helpen in de lockdown periode? Al vanaf het begin ben je
hierbij betrokken toch?
Nico Jan is gevraagd mee te denken hierin en heeft via zijn werk een basisset
kunnen regelen. In het begin mochten we het gebruiken als het toch
stilstond op het werk.
Nadeel was dat ik het steeds moest aan en afsluiten omdat er een klus van
het werk was waar de apparatuur bij nodig was. Soms kon het blijven staan
maar toch, het was lastig.
Ook hadden we in het begin soms last van storingen, dan was het een groot
voordeel dat we erbij waren in de dienst.
Er moest telkens iemand bij het bedieningspaneel zijn dus het was erg
prettig dat broertje Stefan ook mee kon helpen, ook hij werkt bij hetzelfde
bedrijf. Zo konden we dit afwisselen, ik heb namelijk een lieve vriendin
(Romy) en was ook weleens bij haar en haar ouders thuis.
Soms was er een storing maar deed in de kerk alles het “normaal” en dan
kregen we tijdens de dienst een app van mijn moeder die thuis mee
luisterde. Zo konden we ter plekke de storing oplossen.
Heel fijn, ook waren er verschillende luisteraars die ons dan even een
berichtje stuurde.

Wat wel lastig was, was dat er af en toe geklaagd werd om dat de storing
niet opgelost werd, maar dat lag dan aan, bijvoorbeeld, het internet bij
iemand thuis, ja dat kunnen wij natuurlijk niet oplossen.
Wij streamen iets weg, bijvoorbeeld de kerkdienst, en dat gaat dan goed.
Maar hoe dat dan ontvangen word, ja dat ligt aan het internet van de
desbetreffende persoon.
Natuurlijk hadden we opstart storingen maar die waren gelukkig snel onder
controle.
Ook hebben we veel geholpen met de uitzending van gemeenteklanken.
De speciaal opgestarte uitzendingen vol zang en een verhaal voor kinderen.
Dit deden we ook samen met Krijno Verbruggen, hij was hier ook vaak bij
aanwezig.
Inmiddels heeft de kerkenraad besloten een vast systeem aan te schaffen.
Dat hebben wij ook mogen installeren, fijn! Ook heel slim want wij zijn er
natuurlijk snel bij omdat we zelf meeleven met deze gemeente en dus snel
een storing kunnen oplossen.
Maar nu alles vast zit en nieuw aangeschaft is, kunnen de kosters ook heel
makkelijk zelf omgaan met dit systeem, wat ook een groot voordeel is!
Het was ook heel fijn om dit samen te kunnen doen met mijn broer, samen
bezig in de kerk, en zo te zorgen dat Gods woord doorgang kan vinden.
En om dan je werk te kunnen combineren met de kerkgang is best bijzonder.
Het is mooi dat het op deze manier toch kan, meekijken en luisteren geeft
een extra gevoel van verbondenheid met je gemeente.
Als je alleen kunt mee luisteren is het net iets lastiger je te concentreren,
vooral met kleine kinderen om je heen.
Nu zie je de voorganger ook en dat geeft meer het gevoel erbij te zijn.
Samen op de bank de dominee kunnen zien en horen en ook een klein deel
van de gemeente te kunnen zien, waardevol!
Op mijn vraag hoe hij de toekomst hierin ziet vertelt hij verder….
Ik verwacht dat dit blijvend is, er zijn altijd mensen die aan huis gebonden
zijn. Die kunnen op deze manier wat meer betrokken meeleven met de
gemeente, al hoop ik dat deze periode van lockdown snel voorbij is.
Met de hele gemeente in Gods huis samenkomen, dat is het allermooiste.
Daar kan geen streaming tegenop.

Mijn toekomst zal gaan liggen in
Veenendaal, daar hebben Romy en ik
een huis gekocht.
Samen verder op een nieuwe plek.
Zal Vinkeveen gaan missen, maar hier
zeker nog vaak komen!
Mijn broers en zus, ouders en oma
wonen hier en zal hen natuurlijk nog
vaak opzoeken.
En ik blijf gewoon werken bij RUAD, dus
wie weet kom ik nog eens de installatie
controleren.
Rest mij nog 1 belangrijke vraag:
wie wil je uitnodigen voor het volgende
gesprek wat wil je hem of haar vragen?
Graag wil ik aan Rudy Oussoren vragen
hoe hij het vind om na bestuurslid van
de springplank nu jeugdouderling te zijn.
En hoe ervaar je dat dan nu in deze Corona periode waar alles online gaat.
Als Nico Jan naar huis gaat, na een gezellige avond, komt een lied in mij op,

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!!
Breng ons samen, één in Uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft!

Preekbeurtenlijst DV 2e Kwartaal 2021
Datum

Tijd

Voorganger

2-4-2021 19:30

ds. J.T. Maas

09:30

ds. J.T. Maas

18:30

ds. K. Hak

4-4-2021

5-4-2021 09:30
11-4-2021
18-4-2021
25-4-2021
2-5-2021
9-5-2021

Plaats

Bijzonderheden
Goede Vrijdag
1e Paasdag

Lienden

Paasviering met/door de jeugd

09:30

ds. J.P. Ouwehand

Ilpendam

18:30

ds. G.J. Hiensch

Elst/Rhenen

09:30

ds. J.T. Maas

18:30

ds. C.J. Overeem

09:30

ds. J.T. Maas

18:30

ds. A. Simons

2e Paasdag

Woerden
Belijdenisdienst
Montfoort

09:30 prof. H. van den Belt

Woudenberg

18:30

ds. L.W. Smelt

Voorthuizen

09:30

ds. J.T. Maas

18:30

ds. M. van Kooten

Elspeet

13-5-2021 09:30

ds. J.T. Maas

09:30

ds. J. Niesing

18:30

ds. J.T. Maas

Preekbespreking

09:30

ds. J.T. Maas

1e Pinksterdag

18:30

ds. M. van der Zwan Westbroek

16-5-2021
23-5-2021

Hemelvaartsdag
Kesteren

24-5-2021 09:30

ds. J.T. Maas

09:30

ds. E. Gouda

18:30

ds. J.T. Maas

09:30

ds. J.T. Maas

18:30

ds. J. Belder

09:30

ds. J.T. Maas

Viering H. Avondmaal

18:30

ds. J.T. Maas

Nabetrachting H. Avondmaal

09:30

ds. J. Blom

18:30

ds. J.T. Maas

09:30

ds. J.T. Maas

18:30

ds. A.D. Goijert

30-5-2021
6-6-2021
13-6-2021
20-6-2021
27-6-2021

2e Pinksterdag
Nieuw-Lekkerland
Voorbereiding H. Avondmaal
Harskamp

Ridderkerk

Nijkerk

Voor u gelezen…..
‘Als we Juda’s leven overzien kunnen we ons de vraag stellen: Is Juda het wel?
Denk eens aan die zwarte bladzijde uit zijn leven, toe hij overspel bedreef met
zijn schoondochter Thamar. Beiden hadden de doodstraf verdiend. (…). Nee,
niet Jozef, die vroom was, werd uitverkoren om drager te zijn van de zegen van
de Messias, maar Juda, ondanks Juda’s ontrouw. Hier schiet alleen de verkiezende liefde over.’
Ds. P. Molenaar in ‘De kinderen van Jakob’, n.a.v. de woorden Juda, gij zijt het!

GEMEENTE- AGENDA DV – 2E KWARTAAL 2021
Datum

Tijd

Onderwerp

Datum

Tijd

Onderwerp

6-4-2021 09:30 Ouderenbijbelkring

19-5-2021 15:00 Bibliotheek

6-4-2021 20:00 Aannemingsavond

19-5-2021 18:30 Avondklanken

7-4-2021 15:00 Bibliotheek

19-5-2021 19:30 Kerkenraadsvergadering

7-4-2021 18:30 Avondklanken

26-5-2021 15:00 Bibliotheek

11-4-2021 11:00 Zondagsschool Samuël

26-5-2021 18:30 Avondklanken

12-4-2021 20:00 Bijbelkring

30-5-2021 11:00 Zondagsschool Samuël

14-4-2021 15:00 Bibliotheek

2-6-2021 15:00 Bibliotheek

14-4-2021 18:30 Avondklanken

2-6-2021 18:30 Avondklanken

14-4-2021 19:30 Kerkenraadsvergadering

6-6-2021 11:00 Zondagsschool Samuël

18-4-2021 11:00 Zondagsschool Samuël

9-6-2021 15:00 Bibliotheek

19-4-2021 20:00 Wees een Zegen

9-6-2021 18:30 Avondklanken

21-4-2021 15:00 Bibliotheek

10-6-2021 19:30 Censura Morum

21-4-2021 18:30 Avondklanken

10-6-2021 20:45 Voorbereidingskring H. Avondmaal

25-4-2021 09:30 Belijdenisdienst

16-6-2021 15:00 Bibliotheek

28-4-2021 15:00 Bibliotheek

16-6-2021 18:30 Avondklanken

28-4-2021 18:30 Avondklanken

16-6-2021 20:00 Consistorie overleg

2-5-2021 11:00 Zondagsschool Samuël

20-6-2021 11:00 Zondagsschool Samuël

5-5-2021 15:00 Bibliotheek

23-6-2021 15:00 Bibliotheek

5-5-2021 18:30 Avondklanken

23-6-2021 18:30 Avondklanken

9-5-2021 11:00 Zondagsschool Samuël

23-6-2021 19:30 Kerkenraadsvergadering

10-5-2021 20:00 Wees een Zegen

27-6-2021 11:00 Zondagsschool Samuël

12-5-2021 15:00 Bibliotheek

30-6-2021 15:00 Bibliotheek

12-5-2021 18:30 Avondklanken

30-6-2021 18:30 Avondklanken

16-5-2021 11:00 Zondagsschool Samuël

Mutaties ledenbestand december 2022 t/m februari 2021
Mw. T.Y. Woud

Aetsveld 57

nieuw binnengekomen vanuit Waverveen

Fam. Kroese-van Dieren (2 pers) Demmerik 96

verhuisd vorig adres Herenweg 19B

Fam. Matze-Jonker (5 pers.)

Donkereind 15

nieuw binnengekomen

Fam. Matze-Jonker (5 pers.)

Donkereind 15

verhuisd naar Lopikerkapel

dhr. P. Mur

Herenweg 25A

verhuisd vorig adres Oudeland 12

Mw. G.W. Brommer-Stelt

Herenweg 301

overleden d.d. 11-01-2021

mw. B. van Elk-Weerdmeester

Maria-Oord - 6 de Rietkraag

nieuw binnengekomen vanuit Zegveld

fam. Stolk-Brussé (2 pers)

Rietgans 31, Mijdrecht

verhuisd vorig adres: Dodaarslaan 37

fam. Stolk-Brussé (2 pers)

Rietgans 31, Mijdrecht

voorkeurlid van onze gemeente geworden

dhr. N.J. de Haan

Snippenlaan 19

verhuisd naar Veenendaal

mw. J. Priem-Scheele

Uitweg 15

overgeschreven naar Herv. Gemeente Nieuwer ter Aa

Nadine Brockhoff

Veldhuisweg 5

lid van onze gemeente geworden

Mw. v. Leeuwen-van Rees

verhuisd naar Zuiderhof kamer 35 oude adres: Demmerik 104

dhr. W. Haverman

Waverbancken 55

verhuisd naar Dinxperlo

mw. A. van Egmond-van Vliet

Zwanenhof 28

overleden d.d 23-12-20

COLUMN

door Maura Petersen

Herken jij het ook wel eens dat je op je werk in situaties komt waarin je
liever niet wilt komen?
Op de ambulance maak ik zo nu en dan van deze situaties mee.
Onlangs kregen wij als team op de ambulance, in het weekend, onze zorg
over een patiënt die ernstig benauwd was. De patiënt was zo benauwd dat
voor haar leven werd gevreesd. Nu in deze COVID-19 periode is dat geen
bijzondere situatie.
Bij onze aankomst in het verpleeghuis was de familie aanwezig evenals de
verzorgenden van de patiënt. Vanwege de benauwdheid en een zieke oudere 80+, geldt voor ons het COVID-19 protocol, wat betekent dat we met
beschermende kleding naar binnen gaan. Ook de familie mocht, op één uitgezonderd, niet bij de patiënt. Uiteraard met beschermende middelen,
evenals de verzorgenden.
Onze eerste zorg gaat altijd uit naar de patiënt die aan onze zorgen is toevertrouwd. Nadat wij de patiënt enigszins gestabiliseerd hadden, kwam de
vraag van onze kant aan de verpleeghuisarts: Is er met de patiënt gesproken
over of zij wel of niet gereanimeerd wenst te worden? De verzorgenden van
de patiënt geven aan dat hier al lange tijd een discussie over bestaat en er
wel even sprake zou zijn geweest van een niet reanimeren beleid, maar dat
dit helaas niet duidelijk staat omschreven.
Gezien de medische voorgeschiedenis van deze patiënt zou het niet wenselijk zijn. Reden hiervan is dat de lichamelijke conditie van de patiënt dermate slecht is dat de kans op een goede uitkomst, wat betreft kwaliteit van
leven, nihil is.
Aan de patiënt zelf kunnen wij het op dit moment niet voorleggen omdat
deze geen reactie geeft op onze vragen.
Maar de familie die aanwezig is, staat erop dat wanneer het zover zou komen, er alles aan gedaan zou moeten worden en wij dus tot reanimatie zouden over moeten.
Nu we plotseling in deze situatie zijn gekomen maakt een ieder zich toch
wel zorgen waarom er geen duidelijk beleid is afgesproken!
Mijn collega verpleegkundige legt de situatie opnieuw aan de verpleeghuisarts voor en ik praat ondertussen met het familielid wat erbij is.
De verpleeghuisarts vindt het moeilijk om hier een besluit in te nemen, »»

omdat zij de patiënt niet goed kent, daar zij als waarneemster dienst heeft.
Ik maak mij intussen ernstig zorgen over de toestand van de patiënt, omdat
zij niet voldoende lijkt te herstellen op de aangeboden behandeling en ernstig benauwd en verminderd aanspreekbaar blijft. Bij de verpleegkundige
groeit inmiddels een beetje frustratie, dat bij een patiënt met een uitgebreide medische voorgeschiedenis geen duidelijk wel/niet reanimeren beleid is afgesproken.

Mijn persoonlijke visie is dat ik optimale zorg wil verlenen aan een patiënt
mits het de patiënt ten goede komt. Ik vind de kwaliteit van leven erg belangrijk en wil zorgvuldig afwegen of een reanimatie wel of niet zinvol is.
(De ethische kwestie hier omtrent laat ik even rusten). Daarentegen ben ik
ook van mening dat medisch heel veel mogelijk is, maar er ook een moment
komt in ieders leven dat zijn/haar tijd van sterven daar is en wij niet onnodig
moeten rekken. Maar ook vanuit de familie gezien snap ik dat zij hun moeder niet kwijt willen. Gelukkig mag ik geen medische beslissingen maken in
mijn beroepsgroep.
Opnieuw geeft mijn verpleegkundige aan dat ze graag duidelijkheid wil,
mocht het onderweg naar het ziekenhuis zover komen.
De familie blijft bij hun standpunt.. we staan in tweestrijd! We wisselen een
blik van verstandhouding. Moeten we op dit moment tot het uiterste gaan
en uitgebreid met de familie en arts in gesprek, om de voors en tegens te
bespreken van wel of niet reanimeren? Staat de ambulance verpleegkundige in haar recht wanneer ze besluit om niet te gaan reanimeren?
»»

De andere kant is daar ook, wanneer ze wel de reanimatie opstart en er
een langdurige reanimatie volgt, hoe wordt dat ontvangen wanneer we
deze patiënt aan de handen van de doktoren toevertrouwen? Soms krijg je
dan de vraag “waarom ben je toch nog begonnen”?
De verpleegkundige besluit de wens van de familie te volgen omdat er geen
code beleid aanwezig is en ze niet kan bouwen op de verpleeghuisarts die
als waarneemster aanwezig is. Ik hoop tegelijkertijd dat het niet zover hoeft
te komen!
Met spoed vertrekken wij naar het ziekenhuis, onderweg blijft de situatie
van de patiënt gelukkig stabiel. Eenmaal op de spoedeisende eerste hulp
opnieuw de vraag van het team aldaar! Is er een beleid afgesproken ten
aanzien van het wel/niet reanimeren? Ze beantwoordt dat er geen duidelijk
beleid is. Maar dat vanuit de familie de wens dat het wel wenselijk is. De
arts geeft aan gelijk met de familie in gesprek te gaan en de situatie te bespreken..
Hoe staat het met uw reanimatiebeleid of van degene die u dierbaar zijn?

Voor u gelezen………..
‘Jakob weet dat gezegend zijn door God geen leven zonder
schaduw of scheur betekent. Een leven waarvan ouders vaak
dromen voor hun kleine kinderen, maar ook voor hun studerende of werkende kroost. Je hoopt, je bidt dat ze het toch
vooral goed mogen hebben. Dat ze gezegend mogen zijn door
God. Maar gezegend en uitgekozen zijn is ook een last. Met
God luistert het nauw. Dat ervaart Israël door de eeuwen
heen. Daarom vragen Joden soms: Here God, waarom moest
U nu juist óns kiezen?’
Drs. Pieter L. de Jong in ‘Door het geloof’, veertig dagen onderweg met getuigen
en pelgrims

Foto’s van de zondagsschool; bij de kinderen thuis en in Maranatha
.
Tijdens de lockdown hebben de kinderen thuis een oosters huis en diverse puzzeltjes
gemaakt over het thema biddend bouwen aan Gods Koninkrijk.

Op zondag 28 februari mocht de zondagsschool weer beginnen in gebouw Maranatha.
Groep B2 (Groep 5/6 leeftijd 8/9 jaar) heeft a.d.h.v. het thema Liefde onderzoek gedaan
in de Bijbel. Ze gingen opzoek naar verschillen en gelijkenissen in de Bijbel en verdiepten zich in 1 Korinthe 13.

Wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt?
Voor de spiegel gaan staan en jezelf zien
Voor onze dagsluiting was een dezer dagen Psalm 8 ingeroosterd.
Een Psalm van David.
De Psalm wordt aangekondigd met: De majesteit van de HEERE.
In het volgende nadenken en napraten over deze Psalm kwamen herinneringen boven aan de tocht door de woestijn van Juda die wij maakten, gedurende een Israël-reis. Dan wordt duidelijk dat David als herdersjongen in
de duisternis van de nacht opkeek naar de sterren. In de woestijn in zijn tijd
zal het Melkwegstelsel nog goed te zien zijn geweest.
In de oorlog en net na de oorlog kon ik, op mijn rug in het gras in de tuin,
ook nog met verwondering opzien naar de Melkweg. De sterrenstelsels van
de Dierenriem, Grote Beer en Kleine Beer en dan de Poolster.
Helaas, het wordt niet meer donker. Nauwelijks nog sterren te zien.
David raakt onder de indruk van de werken van God in de schepping. Niet
alleen door op te zien naar de sterren, maar ook naar alles wat hem omringt
aan schepsels en schepping en de voorwaarden om het leven te leven.
Hij kijkt terug in de geschiedenis. Hoe God Zijn Naam vestigde in de wereld
van toen bij de buurvolken. De bevrijding uit Egypte, de tocht door de woestijn, de intocht in het land Kanaän.
David ziet plotseling zichzelf. Zijn lijf. Zijn denkvermogen. Zijn leefwereld.
Zijn mensbeeld. Bedacht en gemaakt door de Schepper. Zijn HEERE.
Verwonderd en ontroerd komt het in hem op: “Wat is dan de sterveling, dat
u aan hem denkt en het mensenkind, dat U naar hem omziet”.
In de Bijbel is veel aandacht voor het individu “mens”.
In den beginne wordt in de Bijbel verslag gedaan van het initiatief van God
voor de schepping en de plaats van de mens in Zijn schepping. God zei: Laten wij mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis en laten
zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het
vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde
kruipen. God schiep de mens naar Zijn beeld, naar het beeld van God schiep
Hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
Bijna zakelijk als een organogram wordt het plan beschreven van de schepping van hemel en aarde en de schepping van de mens als beheerders en
deelnemers.

Gevormd uit het stof van de aarde. Het is boeiend om te lezen dat de wetenschap inmiddels in staat is om de samenstelling te kennen van de atomen en moleculen van de elementen welke God samenvoegde tot mens.
Maar bijzonder is wat dan staat opgeschreven: “Hij, God, blies hem de levensadem in de neus”.
Zó, werd de mens een levend wezen en beeld van God.
De schepping van de mens is de climax van de schepping. Man en vrouw
schiep God de mens. Er vormt zich een beeld van volmaaktheid. Anders als
wij mensen naar volmaaktheid kijken, kijkt God naar ons. God zag dat Zijn
Schepping van de mens zeer goed was.
In de Bijbel, als de TIJD zijn intrede doet en herinneringen geschiedenis worden, wordt een ander mensbeeld zichtbaar.
Adam en Eva tonen geen zelfbeheersing en bezwijken voor hun hebzucht.
Ons mensbeeld van volmaaktheid breekt in stukken.
Stuk is het beeld van de mens bij God. Stuk is het beeld van God bij de mens.
Evenzeer bij Kaïn. Hij vermoordt zelfs zijn broer.
Het mensbeeld van een macho-mens wordt beschreven: Lamech staat op
te scheppen tegen zijn vrouwen: “Ik sloeg een jongen dood om een schrammetje”. Na Lamech volgden er nog vele macho’s, tot op de huidige dag.
Het mensbeeld van Henoch en Noach wordt
omschreven als -rechtvaardig- eerlijke mensen.
Kennelijk heel bijzonder in die dagen.
Een filosofisch mensbeeld wordt verwoord door
de denker, koning Salomo.
Salomo wordt gedacht de bedenker en schrijver
te zijn van het boek “Prediker”. In twaalf hoofdstukken overdenkt Salomo de mens, zijn denken, zijn doen, zijn plaats in de wereld en zijn
functioneren. Na dit alles te hebben overdacht
en beschreven geeft Salomo ons een belangrijk
advies: “Vrees God en houd u aan Zijn geboden”
(Dat was het mensbeeld van in den beginne)
In de Bijbel worden op meerdere plaatsen in perikopen mensbeelden beschreven om ons te waarschuwen, of om aan ons als voorbeeld te stellen.

De schrijver van de brief aan de Hebreeën, beschrijft in hoofdstuk 2 vanaf
vers 5 t/m 18 de mens Jezus. Hoe Jezus zich het beeld van de stukgelopen
mens toe-eigent, maar zich ook aanbiedt als God die redt.
In een totaal andere omgeving van de geschiedenis, in een andere tijd,
wordt opnieuw een mens geraakt door verwondering vanwege de ervaring
dat God omziet naar de mens: Wat is de mens dat U aan hem denkt, of de
mensenzoon dat U naar hem omziet.
Hebreeën. Messias belijdende Joden die buiten Israël woonden. Zij leefden
in de tijd van de Griekse filosofen, die niet zo’n hoogdravend beeld van de
mens hadden. De filosoof Diogenes woonde in een ton. Hij liep met een
lantaarn door de stad, op zoek naar een mens. Hij vond er niet één die aan
zijn mensbeeld voldeed.
Plato plaatste, in een parabel, de mens in een grot. Hun mensbeeld, hun
wereld bestond uit schaduwbeelden op de wand tegenover hen. Toen aan
één van hen de werkelijke wereld getoond werd, kon hij zijn mede grotbewoners niet overtuigen dat zij in een schaduw-wereld leefden.
De schrijver van de brief aan de gemeente in Korinthe kende kennelijk het
verhaal van het mensbeeld van Plato, want hij gebruikt een parallel vergelijking. Hij ziet het toekomstig mensbeeld niet duidelijk. “Als in een wazige
spiegel” (1 Korinthe 13 : 12)
In de perikoop in de brief aan de Hebreeën wordt de Heere Jezus beschreven. Hij wilde mens worden, maar in het bijzonder wordt beschreven hoe
Hij als mens en God zijn aanspraken op de schepping en de mens als schepsel wilde tonen en opeisen.
Door de schuld van de mens aan de schepping op zich te nemen, heeft Jezus
de mens voor de schepping bewaard.
Wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven.
Het mensbeeld dat Jezus op zich heeft genomen is voor God de Schepper
reden om de mens het door Hem voorbedachte beeld terug te geven, om
kinderen van God te worden.
Wat is de mens, dat U aan Hem denkt ?
Om Jezus wil !
Amen
Peter van Golen

Vervolg van: Nanne Vijn krijgt als ondernemer een nieuwe kans
Jan vertelt verder. ‘Voor de oudere bollenschuur hebben we een grote bredere gezet, zoals je van de weg af gezien hebt. Nanne werkt hard en weet
goed hoe hij het aan moet pakken. Bij een open veilingdag is mijn vrouw
met een vriendin wezen kijken. Daar liep ook Frans van Brakel, die op het
vroegere bedrijf van Nanne zit. De bankdirecteur die het land en bollenschuren uit het faillissement van Nanne had gekocht, is een oom van Frans.
De bankdirecteur liet een stroman op de verkoping handelen. De vader van
Nanne heeft voor het faillissement nog een paar keer met de bankdirecteur
gesproken over een reddingsplan; de oude Vijn wilde heel ver gaan. De directeur wilde nergens van weten. Het leek wel of er een luchtje aan zat,
waarom de directeur niet wilde. Achteraf was de vader van Nanne blij dat
de directeur niet toehapte. Vreemd was wel dat de bankdirecteur een half
jaar later overgeplaatst werd.
Die Frans van Brakel liep op de open veiling dag met een paar vrienden. Of
ze wat te veel gedronken hadden? Ze waren nogal luidruchtig.. Lien mijn
vrouw hoorde een van die jongens zeggen, of was het om Frans uit te dagen? ‘Die Vijn die toen failliet is gegaan, is toch weer voor zichzelf begonnen.’ Frans: ‘Toen ik hier in het dorp kwam hoorde ik dat de Vijn-en goed
fijn waren. Waarop hart lachend de vrienden zeiden laat die Vijn-en maar
fijnen. Kom jongens laten we op die fijnen eerst nog maar een borrel nemen!’, zo liepen ze luid lachend weg. Of het er mee te maken heeft?
Een aantal weken later bracht Frans bollen naar de veiling, acht kistjes. De
handelaar die ze op de klok had gekocht, verkocht ze door aan bloemenwinkels. ‘Laat de bovenste bollen er prachtig uitzien, de onderste helft veel
minder.’ De klanten van de handelaar waren geweldig boos op de handelaar. De handelaar, die toch al niet van die beste vrienden met Frans is,
was woedend, en heeft het in de kantine van de veiling rondgebazuind..
‘Zoiets is nog nooit gebeurd! Dat je eerst de kistjes om moet keren om te
kijken of je mogelijk bedot wordt! Het gaat me nog klanten kosten ook!’
Hoe het kan weet niemand. Het is onvoorstelbaar dat Frans het zelf gedaan
zou hebben. Maar wie dan wel?
Het domme van Frans is, dat hij Nanne verdacht maakte. De politie is zelfs
nog bij Nanne geweest. Nanne zag op zijn beurt een goede kans om zichzelf
te promoten. En heeft stikkers laten maken met de tekst ‘Bij Vijn zijn alle
bloembollen van onder tot boven, en van boven tot onder Fijn.’ De stikkers
plakt hij op het blauwe afdekpapier van de kistjes met bollen. Nu brengen
de bollen van Nanne het meest op, en de bollen van Frans het minste. De

kennis zegt: ‘Salomo zegt niet voor niets dat een goede naam is beter dan
goede olie’.
Evelien, de vrouw van Nanne, was er niet zo gelukkig mee. Aan de ene kant
wel, omdat het zo goed ging. Maar andere kant zegt ze, ‘Wij moeten ten
nut zijn om onze naaste voor Christus te winnen.’ Ze praat er met tante Lien
over, die vond dat ze samen maar eens bij Frans op bezoek moesten gaan.
Op een avond is het zover. Evelien zegt tegen Frans dat ze het vervelend
vind voor hem. Dat zijn bloembollen op de veiling weinig waard zijn. En wie
het toch wel gedaan kan hebben.. Frans zegt terug dat hij spijt heeft om
Nanne verdacht te maken.
Ze worden gaandeweg steeds opener tegen elkaar. Frans: ‘Ik ben van plan
om met de bloembollen te stoppen, het ligt me uiteindelijk toch niet erg. Ik
ga verder studeren. Ik ben er ook zomaar ingerold. In een gekke bui toen ik
van baan wilde veranderen zei ik tegen m’n oom: ‘Ik denk dat ik maar in de
bloembollen ga.’ ‘Dan weet ik een buitenkansje’, zei oom, ‘waar we allebei
goed mee zitten. Bij ons is nog een vrij jonge snuiter die het niet houden
kan. Het land ziet er goed uit en de bollenschuren zijn nog vrij nieuw. De
schuiten en de werktuigen zullen ook verkocht worden. De economie is in
de mineur, daar moet je gebruik van maken. Om de mineur aan te wakkeren, liet mijn oom op de dag van de verkoping, door een paar mannen een
negatieve stemming creëren. Mijn oom had ze een flinke fooi beloofd.’
Hij vervolgt: ‘M’n oom is een half jaar later overgeplaatst. Dat kwam doordat de bank onverwachts controle kreeg van het hoofd kantoor. Alles was
prima in orde, maar er stond een boeking van een post reclame. De heren
wilde wel weten wat de reclame dan wel was. ‘Dat zullen fooien voor verleende diensten zijn’, zei de bankmedewerker. Mijn oom viel door de mand.
Wat er zich verder afgespeeld heeft kom je nooit te weten.’ Frans schrikt
terwijl hij het zegt: ‘Ik heb m’n mond voorbij gepraat! Dat had ik niet mogen
en moeten zeggen. Nou ja, ik hoor alleen nog maar wat van hem, als hij me
maant om de huur te betalen.’ Tante Lien zegt: ‘Je moet niet denken dat de
mensen die naar de kerk gaan en ‘fijnen’ worden genoemd, beter zijn dan
de mensen die de kerk voorbij lopen. Frans kijkt de oudere vrouw nog eens
aan, en krijgt een kleur. ‘Dat is een van de dames, op de open veilingdag!
Toen met vrienden. ‘Ja’, zegt tante Lien heel gunnend, ‘het Evangelie is niet
alleen voor fijnen, maar ook voor Fransen. De Heere wil dat alle mensen
zalig worden. Daarom komen we ook bij jou, om er over te praten.’

Als de dames naar huis lopen spelen de wolken met de maan om de spits
van de kerktoren. Als de wolken het winnen van de maan zegt Evelien: ‘Gelukkig heeft de Heere er voor gezorgd dat het licht het heeft gewonnen van
de duisternis.’ ‘Ja’, zegt tante Lien, ‘Laten we voor Frans bidden, dat het licht
van Christus ook in zijn leven mag komen.’ Zo nemen beide ‘Lienen’ afscheid
van elkaar.
G. Kroese

Vanwege de coronacrisis staat vaccinatie weer prominent op de agenda van
iedere volwassen Nederlander. Onlangs brachten we als landelijk bureau
een geheel herziene brochure uit over vaccinatie in Bijbels licht.
Vanouds heeft de NPV handvatten ter overdenking willen aanreiken aan diegenen die willen nadenken over de vraag of vaccinatie geoorloofd is in het
licht van de Bijbel. Die overwegingen daarover zijn nog steeds levend en niet
wezenlijk anders vanwege de coronacrisis. Toch zijn er ook nieuwe vragen
opgeroepen. We noemen als voorbeeld de toenemende vermenging van religieuze bezwaren en twijfels over de veiligheid en betrouwbaarheid van vaccins. Het luistert hier nauw, mede om te voorkomen dat twijfels zonder meer
tot feit worden verheven. Het is logisch dat gewone burgers het moeilijk vinden om in de grote stroom informatie onderscheid te maken tussen feiten
en fabels. Dat kan vragen geven. Feitelijke informatie helpt om (ongegronde)
twijfels weg te nemen. Maar bepaald niet iedere twijfelaar is een complotdenker. Daarvan zijn we ons zeer bewust.
We brengen de brochure graag onder uw aandacht. De brochure is ook digitaal in te zien via npvzorg.nl/vaccinatiebrochure of op te vragen bij Helga
Kroese (0297) 26 15 33.
We hopen dat deze brochure bij zal dragen aan een persoonlijke keuze van
de lezer. Als er na het lezen nog vragen overblijven, is de NPV-Advieslijn beschikbaar voor verdere doordenking via (0318) 54 78 88.
Met vriendelijke groet,
Helga Kroese, secretaris NPV De Ronde Venen

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
uitzending inleveren bij: Gerrie Schreurs, Donkereind 15a, e-mail:
her.ger.schreurs@hetnet.nl, tel: 264286 of Ab Smit, Klijne Meer 80,
e-mail: ab.smit@casema.nl, tel: 261007

Gemaakt door Tim van der Wilt

