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Ter meditatie   

 

WEDERKEER EN VERNEDERING 

 

Toen zeide de Engel des HEEREN tot haar: Keer weder tot uw vrouw 

en verneder u onder haar handen, Genesis 16:9. 

 

Geliefde lezers, wij leven in een aangrijpende tijd. Een tijd waarin de 

oordelen Gods in de vorm van natuurrampen, ziekten en 

oorlogsgeweld over de wereld razen. Een tijd waarin Micha 7:5-6 

wordt bewaarheid: Gelooft een vriend niet, vertrouwt niet op een 

voornaamsten vriend; bewaar de deuren uws monds voor haar, die in 

uw schoot ligt. Want de zoon veracht den vader, de dochter staat op 

tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder; eens 

mans vijanden zijn zijn huisgenoten. Het is geen wonder dat er veel 

over de tijd en het wereldgebeuren geklaagd wordt. Het is evenmin een 

wonder dat vele ouders bedroefd zijn als zij moeten constateren dat 

hun kind(eren) de kant van de wereld opgaan en soms de Heere, Zijn 

Woord en Zijn dienst de rug toekeren. Wij behoeven er evenmin van 

op te kijken dat steeds meer blijkt dat onze ‘eigen’ Gereformeerde 

Gezindte niet veel meer voorstelt, dat wij een zware gezindte op lemen 

voeten zijn. 

 

Maar wie doorziet het ware karakter van al die gebeurtenissen en 

ontwikkelingen? Wie is er, ook in onze gemeenten, die van harte de 

straffende hand Gods daarin mag opmerken en gevoelen? Lezers, 

voelen wij dat wij zelf het ernaar gemaakt hebben? Wij zijn door onze 

dorre rechtzinnigheid en slechts uiterlijke kerkelijkheid zelf de 

oorzaak van al de genoemde zaken. Wij zijn gelijk aan Hagar, die door 

haar opstand tegen haar wettige vrouw Sarai in de woestijn 

terechtkwam. Door onze zonden tegen de Heere bevinden wij ons nu 

in de woestijn van de welverdiende straf. Mag het door u en mij 

opgemerkt en beleefd worden? Het valt te vrezen van niet.  

 

Wij behoeven niet verder te gaan dan Urk zelf. Toen het jaren geleden 

slecht met de visserij ging, was Urk in last. Er werden zelf voorstellen 

gehoord om een speciale plaatselijke biddag met het oog op de visserij 

uit te roepen. Nu gaat het huiveringwekkend goed met de visserij? 
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Heeft nu ook maar één Urker een pleidooi voor een dankdag 

gehouden?  

 

Hoe komt het dat wij met de weldaden niet bij de Heere uitkomen? Er 

is geen ander antwoord mogelijk dan dat de oorzaak daarin te vinden 

is in het feit dat wij de crisis niet hebben beleefd als de welverdiende 

straf en daarmee niet onder de slaande hand des Heeren zijn 

terechtgekomen. 

 

Hagar, over wie het in de tekst gaat, was door al de ellende die zijzelf 

over zich heen had gehaald, ook niet in de schuld gekomen. Het 

onbegrijpelijke en hartontroerende wonder is dan dat de Heere haar in 

de schuld brengt door Zijn Engel haar te laten vragen: Hagar, gij 

dienstmaagd van Sarai, vanwaar komt gij en waar zult gij heengaan? 

Deze vraag verbreekt het hart van Hagar en zij belijdt weggelopen te 

zijn bij haar vrouw Sarai vandaan. De Heere geve dat wij mogen 

gevoelen dat Hij ons door al de ellendige ontwikkelingen tot inzicht 

en belijdenis van onze zonden wil brengen. In dit tijdsgewricht komt 

het er voor ons op aan dat wij de schuld leren inleven en de straf als 

welverdiend leren billijken. 

 

De Heere heeft één boodschap tot ons. Dat is niet zozeer: bouwt 

hieraan en bouwt daaraan, maar keert weder tot Mij, Die recht op u 

heeft. Geeft Mij niet zozeer uw tijd, uw geld en uw energie, maar geeft 

Mij uw hart en uw hand. Ik zal niet zien op kerkelijke klagers of 

zwoegers, maar Ik zal zien op de armen, op de verslagenen van geest 

en die voor Mijn Woord beven. Op hen die de schuld mogen mijnen. 

Mijn Woord tot u is: keert weder tot Mij. Belijdt dat gij u met uw 

rechtzinnigheid tot dusver altijd op de been hebt gehouden, dat gij Mij 

altijd hebt onthouden wat Ik van u vroeg: uw hart. Belijdt dat gij hebt 

kunnen leven buiten Christus, dat uw onverzoende staat altijd nog 

draaglijk is geweest en dat gij in feite het bloed des Nieuwen 

Testaments onrein hebt geacht. Keert weder tot Mij en zegt: Vader, ik 

heb gezondigd en ben niet meer waardig Uw zoon genaamd te worden. 

 

Geliefden, is er bij ons de beschaamdheid der harten en der 

aangezichten? Leeft de overtuiging dat wij alles verzondigd hebben en 

dat wij op de knieën moeten voor Hem tegen Wie wij hebben 

misdreven? Is er het gebed in ons binnenste: Heere, geef en vergeef? 

Als dit in waarheid gevonden mag worden, zal ook de billijking van 

de welverdiende straf niet ontbreken. Mogen u en ik het van harte met 
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Daniël instemmen: Daarom heeft de HEERE over het kwade gewaakt 

en Hij heeft het over ons gebracht, want de HEERE, onze God, is 

rechtvaardig in al Zijn werken, die Hij gedaan heeft, dewijl wij Zijner 

stem niet gehoorzaamden? 

 

De Heere voegt aan de oproep tot wederkeer nog iets toe: Verneder u 

onder Mijn handen. Ooit zei een dominee op catechisatie tegen een 

catechisant die aan het vervelen bleef: “Jij blijft dadelijk na.” Dat 

gebeurde, maar er stond nog een tweede jongen bij. De predikant zei 

tegen deze jongen: “Ik heb jou toch niet gevraagd te blijven?” “Nee, 

dominee”, zei die jongen, “maar het is mijn schuld dat hij zat te 

vervelen.” Deze eerlijkheid deed de predikant goed. Hij sprak de 

jongens toe. Op een gegeven moment zei die tweede jongen, terwijl 

hij met zijn guitige ogen de predikant aankeek: “Omdat ik het nu 

eerlijk gezegd heb, krijg ik toch zeker geen straf?”  

 

Geliefde lezers, wij zijn niet eerlijk. Wij belijden de schuld niet uit 

onszelf, maar wat willen wij ook niet graag onder de straf uit. 

Wederkeren en belijden, vooruit, dat moet dan maar. Maar ons 

vernederen onder de krachtige hand Gods? Bukken om de klappen te 

ontvangen? Wie wil dat? Wilt u het? Wil ik het? Toch is dat het gebod 

Gods.  

 

Geliefden, laat ons toch niet klagen en zielig doen. Wij krijgen waar 

we zelf om gevraagd hebben. Wat Ik geplant heb, dat ruk Ik uit en wat 

Ik gebouwd heb, dat breek Ik af, zegt de Heere. Laat ons zeggen, niet 

zozeer met de mond als wel met het hart: Hij is de Heere, Hij doe wat 

goed is in Zijn ogen. Laat ons doen wat Hij in deze tekst tot ons zegt 

en laat ons in Zijn handen vallen. De Heere verwaardige u en mij 

daartoe en Hij lere ons Zelf de psalmist het na te bidden: Sla mij met 

medelijden, gelijk een vader doet. Als er een wederkeer en een 

vernedering in het geloof gevonden mogen worden, dan hebben we 

door genade goede gedachten van de Heere. Dan kan en zal Hij geen 

kwaad doen. Vernedert u en Hij zal u in Christus verhogen te Zijner 

tijd! 

 

     W.J. op ’t Hof. v.d.m. 
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Diensten  
 
Donderdag 11 januari 2018 

19.30 uur  Kand. D. Baarssen, Urk 

 

Donderdag 18 januari 2018 

19.30 uur Ds. A.T. van Andel, Kockengen 

 

Donderdag 25 januari 2018 

19.30 uur Ds. W.J. op ’t Hof, Gameren 

 

Donderdag 1 februari 2018 

19.30 uur Bijbelstudie 

 

Donderdag 8 februari 2018  

19.30 uur  Ds. W. Roos, Doornspijk 

 

Woensdag 14 februari 2018 

14.30 uur Ds. W.J. op ’t Hof, Gameren 

 

Donderdag 22 februari 2018 

19.30 uur  Kand. D. Baarssen, Urk 

 

Donderdag 8 maart 2018 

19.30 uur  Kand. D. Baarssen, Urk 

 

Donderdag 15 maart 2018 

19.30 uur Ds. D.C. Flapper, Oldenbroek 

 

Donderdag 22 maart 2018 

19.30 uur  Ds. W.J. op ’t Hof, Gameren 

 

Donderdag 29 maart 2018 

19.30 uur Bijbelstudie 
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Wat ons gepredikt is 
 

55. Donderdagavond 5 oktober 2017 (Belijdenis des geloofs en     

bediening van het Heilig Avondmaal) 

19.30 uur Ds. W.J. op ’t Hof 

Lezen:   Openbaring 22 : 12 - 21 

Tekst:  Openbaring 22 : 17b, “En die dorst heeft, kome; en 

die wil, neme het water des levens om niet.” 
 

56. Donderdagavond 12 oktober 2017 (Na betrachting van het 

Heilig Avondmaal) 

19.30 uur Kand. D. Baarssen 

Lezen:   Filippenzen 1 

Tekst: Filippenzen 1 : 6, “Vertrouwende ditzelve, dat Hij 

Die in u een goed werk begonnen heeft, dat 

voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus,” 

Punten:  1e Een goed werk begonnen 

  2e Een goed werk voleindigen 
 

Donderdagavond 26 oktober 2017 

19.30 uur  Bijbelstudie 

Lezen:   Genesis 1 : 1 - 13  

Tekst:  Genesis 1 : 1 - 2, “In den beginne schiep God den 

hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, 

en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods 

zweefde op de wateren.” 

 

57. Donderdagavond 2 november 2017 

19.30 uur Ds. W.J. op ’t Hof 

Lezen:   Genesis 1 : 1 - 13  

Tekst:  Genesis 1 : 1, “In den beginne schiep God den 

hemel en de aarde.” 

 

Donderdagavond 16 november 2017 

19.30 uur  Bijbelstudie 

Lezen:   Filippenzen 3 : 17 - 21 en 4 : 1 - 9  

Tekst:  Filippenzen 4 : 6, “Weest in geen ding bezorgd; 

maar laat uw begeerten in alles, door bidden en 

smeken, met dankzegging bekend worden bij God;” 

 

58. Donderdagavond 23 november 2017 

19.30 uur Kand. D. Baarssen 
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Lezen:   Psalm 40 

Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 5, “Vraag 12 

Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel 

Godstijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is 

er enig middel, waardoor wij deze straf zouden 

kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? 

God wil, dat aan Zijn gerechtigheid genoeg 

geschiede; daarom moeten wij aan haar, òf door 

onszelf, òf door een ander, volkomenlijk betalen. 

Vraag 13 

Maar kunnen wij door onszelf betalen? 

In generlei wijze, maar wij maken ook de schuld 

nog dagelijks meerder. 

Vraag 14 

Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden 

worden, dat voor ons betale? 

Neen; want ten eerste wil God aan geen ander 

schepsel de schuldstraffen, die de mens gemaakt 

heeft ; ten andere zo kan ook geen blootschepsel 

den last van den eeuwige toorn GODS tegen de 

zonde dragen en andere schepselen daarvan 

verlossen. 

Vraag 15 

Wat moeten wij dan voor een Middelaar en 

Verlosser zoeken? 

Zulk een, die waarachtig en rechtvaardig mens is, 

en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, 

die ook tegelijk waarachtig God is.” 

Punten:  1e De verdiende straf 

  2e De noodzaak van de betaling 

  3e De noodzaak van de Middelaar 
 

59. Donderdagavond 7 december 2017  

19.30 uur Kand. D. Baarssen 

Lezen:   Johannes 3 

Tekst: Heidelbergse Catechismus Zondag 7, “Vraag 20: 

Worden dan alle mensen wederom door Christus 

zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd 

geworden? 

Antw.: Neen zij, maar alleen degenen, die Hem 

door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn 

weldaden aannemen. 
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Vraag 21: Wat is een waar geloof? 

Antw.: Een waar geloof is een stellig weten of 

kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat 

ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar 

ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest 

door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet 

alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, 

eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God 

geschonken is, uit louter genade, alleen om der 

verdienste van Christus wil. 

Vraag 22: Wat is dan een Christen nodig te 

geloven? 

Antw.: Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt , 

hetwelk ons de Artikelen van ons algemeen en 

ongetwijfeld Christelijk geloof in een hoofdsom 

leren.” 

Thema: Het Ware geloof 

Punten:  1e De noodzaak van het ware geloof 

  2e De inhoud van het ware geloof 

  3e Het voorwerp van het ware geloof 
 

60. Donderdagavond 14 december 2017 

19.30 uur  Ds. A.T. van Andel 

Lezen:   Jesaja 12 

Tekst: Jesaja 12 : 3, “En gijlieden zult water scheppen met 

vreugde uit de fonteinen des heils”  

Thema: Rijke fonteinen van heil 

Punten:  1e Bijzondere herinneringen 

  2e Rijke fonteinen van heil 

  3e Geestelijk waterputten 
 

61. Zaterdagmiddag 30 december 2017, dankdag 

14.30 uur  Ds. W.J. op ’t Hof 

Lezen:   Lukas 18 

Tekst:  Lukas 18 : 8b, “Doch de Zoon des mensen, als Hij 

komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?” 

Thema: Christus vraag met Oudjaar 

Punten:  1e De wederkomst 

  2e De achtergrond van de vraag 

  3e De inhoud van de vraag 

4e Persoonlijk antwoord 
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Collecten 
 

Donderdag 5 oktober 2017 €   188,10 

Donderdag 12 oktober 2017 €   186,50 

Donderdag 2 november 2017 €   158,50 

Donderdag 23 november 2017 €   134,00 

Donderdag 7 december 2017 €   130,00 

Donderdag 14 december 2017 €   140,00 

Donderdag 30 december 2017 € 1365,50 

Giften bank €   130,00 

Verkoop van kaarten en cd’s  €     64,00 

Totaal: € 2496,60 

 

Uit het bestuur 
 

Geboren 1 

In het vorige contactblad ben ik vergeten de fam. D. Baarssen. Op 13 

juli jl. is geboren Willem Baarssen zoon van de fam. D. Baarssen 

(Blazer 32, 8322 EA Urk). Veel zorgen zijn er geweest omtrent de 

moeder. Door Gods goedheid mag het weer goedgaan met haar. Wat 

een wonder als we dan terug mogen zien op de periode die achter 

ligt. Dan is het alleen de Heere die de eer ontvangt. En dan moeten 

we uitroepen met de psalmdichter van Psalm 66 “Looft, gij volken! 

onzen God; en laat horen de stem Zijns roems. Die onze zielen in het 

leven stelt, en niet toelaat, dat onze voet wankele. Want Gij hebt ons 

beproefd, o God! Gij hebt ons gelouterd, gelijk men het zilver loutert; 

Gij hadt ons in het net gebracht; Gij hadt een engen band om onze 

lenden gelegd; Gij hadt den mens op ons hoofd doen rijden; wij 

waren in het vuur en in het water gekomen; maar Gij hebt ons 

uitgevoerd in een overvloeiende verversing.” Dat dit waarheid mag 

zijn of worden voor beide ouders. In de moeilijke en onbegrijpelijke 

weg die ze soms moeten gaan. Dat ze hun heil en zaligheid alleen 

van Hem verwachtten mogen. 
 

Geboren 2 

In het vorige contactblad ben ik ook vergeten de fam. G.A.H. op ’t 

Hof. Op 2 augustus jl. is geboren Albert op ’t Hof. De tweede zoon 

van de fam. G.A.H. op ’t Hof, (Holkenkamp 64, 8321 AX Urk). Met 
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de geboorte mocht alles goed gaan en dat is iets om dankbaar voor te 

zijn. Het kindje is gezond en dat is geen vanzelfsprekende zaak. Wij 

hebben het totaal verzondigd met de zondeval in het paradijs. 

Daarom heeft de Heere ook tot de vrouw gesproken: “Ik zal zeer 

vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij 

kinderen baren;” Voelen we deze schuld nog wel? We spreken er 

vaak zo makkelijk over. Maar voelen we nog wel dat het de straf van 

de Heere is dat er kinderen gebaard moeten worden? Omdat ik, u en 

jij gezondigd hebben. Waar blijven we met deze schuld? Ik hoop dat 

het uit mag drijven tot die Ene Borg en Middelaar Jezus Christus 

alleen. 
 

Geboren 3 

Ook de familie T. Post, (Lacon 62, 8321 ST Urk) mocht zich 

verblijden met de geboorte van hun dochter Alia Post op 11 

december jl. Wat is het mooi om te zien dat het nog kan in deze tijd, 

een groot gezin. De moderne mens wil vaak niet meer dan 2 of 3 

kinderen maar dat is niet naar Gods Woord. De Heere schenkt nog 

kinderen. Geeft ze te leen en eenmaal zult u ze moeten teruggeven en 

dan zal er van u gevraagd worden: wat hebt u met hen gedaan? Bent 

u ze voor gegaan de weg van de godzaligheid? Dat is noodzakelijk 

voor iedere ouder maar ook voor hen die geen kinderen hebben dat 

we een heilige wandel hebben. Een wandel naar Gods Woord. 

Ouders als we nog onbekeerd voortleven dan moet ik u ernstig 

waarschuwen: Zoek de Heere toch! Hij wil Zich laten vinden.  
 

Ziekte 1 

De fam. P. Petersen (Schelpenhoek 45, 8321 BL Urk) heeft een 

spannende tijd gehad in oktober en november. Er waren een aantal 

klachten waarmee Peter naar de dokter was gegaan. Het leek eerst te 

lijken op een gezwel. Op dinsdag 7 oktober heeft hij een 

darmonderzoek gekregen. Hieruit is gebleken dat er geen sprake is 

van een gezwel, maar dat het een darmontsteking betreft die ze ook 

wel colitis ulcerosa noemen waarvoor hij medicijnen heeft gekregen. 

Nu mag het weer goed gaan met hem. Dat is een wonder waar we de 

Heere dankbaar voor moeten zijn. Het had ook heel anders in dat 

jonge gezinnetje kunnen zijn. Maar de Heere heeft Peter en de zijnen 

nog willen sparen en bewaren. En dan blijft er maar één vraag over: 

waar heeft het ons gebracht? Want het kan twee kanten uitvallen. Of 

verder bij de Heere vandaan of aan de troon der genade. En dat 

laatste is het beste plekje! Bij de Grote Medicijnmeester. Hij alleen 

weet wat goed is voor ons. We hopen en wensen dat jullie als gezin 
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zulke bedelaars mogen zijn. Bedelaars aan Gods genadetroon om het 

alleen van Hem te verwachten. 
 

Ziekte 2 

Dhr. G.A. Noorloos (Klaverpad 2, 5317NA Nederhemert) die voor 

de meesten van ons onbekend is maar die een trouwe mee luisteraar 

is heeft erg veel last van moeheid. Eerst dachten de artsen dat het 

kwam door het hart. Diverse onderzoeken heeft hij gehad en de 

onderzoeken wezen uit dat dit niet het geval was. Nu blijkt hij ook 

last te hebben van bloedarmoede. Daar zijn diverse medicijnen voor 

gegeven. Verdere onderzoeken zullen in de toekomst plaatsvinden. 

We wensen je samen met je vrouw Gods onmisbare zegen toe en dat 

je het alleen van Hem mag verwachten. Want “arglistig is het hart, 

meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? 

Ik, de Heere, doorgrond het hart, en proef de nieren; en dat, om een 

iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.” 

Dan kan de dokter ons hart voor rein verklaren maar de Heere die 

zegt het anders in zijn Woord. Dat we als een dode mogen vallen aan 

Zijn voeten om het alleen van Hem te verwachten. 
 

Belijdenis des geloofs en heilig avondmaal 

Donderdagavond 5 oktober 2017 jongstleden nam ds. W.J. op ’t Hof 

openbare belijdenis des geloofs af van Janneke Peters.  Daarmee is ze 

belijdend lidmaat van de vrij hervormde gemeente van Driedorp 

geworden. We wensen Janneke vanuit het bestuur Gods zegen op 

deze stap die ze genomen heeft. De tekst die de dominee haar 

meegaf, was uit Lukas 1 vers 38 Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij 

geschiede naar uw woord.  

In dezelfde dienst werd in ons midden ook het sacrament van het 

heilig avondmaal bediend onder verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad van de vrij hervormde gemeente van Driedorp. De tekst 

voor de prediking was uit Openbaring 22 vers 17b En die dorst heeft, 

kome; en die wil, neme het water des levens om niet.  

In de nabetrachting de week daarop werd stilgestaan bij Fillipenzen 1 

vers 7 Vertrouwende ditzelve, dat Hij Die in u een goed werk 

begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus 

Christus.  

Welk een wonder is het als onze huize zaligheid mag geschieden 

(Lukas 19 vers 9) en we een begeerte krijgen tot de dingen van God 

en van Zijn Koninkrijk. Als de Heere nog hongerigen en dorstigen 

aan Zijn tafel eten en drinken wil geven. En dat God nu Zelf instaat 

voor Zijn eigen werk. Hij Die het begint, zet het ook voort en 
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voleindigt het ook. Hij laat niet varen enig zaligmakend werk dat 

Zijn hand begon.  
 

Gestorven 

Zaterdag 6 januari is plotseling overleden Mr.  F.W.J den Ottolander. 

Tot 2015 was hij vicepresident van het gerechtshof in Amsterdam. 

Voor velen misschien een onbekende, maar deze man heeft ons 

waardevolle adviezen gegeven bij het schrijven van de statuten van 

onze stichting. Ooit schreef hij ook in de tijd van de weleerwaarde 

heer G.W. Nijhof de statuten van de hervormde evangelisatie Elim. 

Een enkele keer bezocht hij ook een dienst bij het comité en hij was 

ook voornemens eens een Bijbelstudie te bezoeken, maar daar is het 

nooit van gekomen. Toen ik dit bericht hoorde moest ik denken aan 

Psalm 103 waar ik lees: “De dagen des mensen zijn als het gras, 

gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover 

gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.” En 

daarom moet ik tegen een ieder van ons zeggen: “Alzo zegt de 

Heere: Geef bevel aan (bereidt) uw huis; want gij zult sterven, en niet 

leven.” Stel het niet uit tot morgen want “de tijd is vervuld, en het 

Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het 

Evangelie.” 
 

Vervolging 

Misschien is het u opgevallen dat we elke dienst in het bijzonder 

bidden voor de vervolgde kerk. Dit punt staat ook altijd bovenaan de 

lijst bij: gedenken in het gebed. Wat is het belangrijk om de 

vervolgde kerk te gedenken in het gebed. We hoorden dat 

vervolgingen in de voormalige Sovjet-Unie landen en met name in de 

Oost-Europese satellietstaten ook weer toeneemt. Boetes worden 

uitgedeeld en werkstraffen worden opgelegd. En weet u? Je hoort de 

mensen daar niet klagen om vermindering van straf of om andere 

zaken. Ze zijn verblijd dat ze vervolgd worden om Christus wil! 

Zoals dat ook staat in Mattheus 5 : 10 – 12 “Zalig zijn die vervolgd 

worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der 

hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en 

liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en 

verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben 

zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.” Zij vragen of u, jij 

en ik willen bidden voor hun en hun gezinnen, dat ze standvastig 

mogen blijven en dat ze getuigenis mogen afleggen over hoe goed de 

Heere is voor de grootste der zondaren. Vergeet hen niet in het gebed 

maar draag ze elke dag op aan de troon der genade.  
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Het nieuwe jaar 

Het oude jaar is voorbij gevlogen we zijn weer het nieuwe jaar 2018 

ingegaan. Wat gaat de tijd toch snel en dan moet ik erachteraan 

zeggen: gebruikt hem wel. Niemand van de vaste kern van het comité 

heeft het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen, maar daar 

zal een tijd aanbreken dat toch één van ons de eerste zal zijn. En dan 

komt de vraag weer tot een ieder van ons wat hebben we gedaan met 

de genadetijd die we gekregen hebben? Zijn we al uitgegaan tot Hem 

zoals we in de oudejaarsdienst van mochten horen dat men altijd 

bidden moet, en niet vertragen? Want als we zo in waarheid uit 

mogen gaan tot Christus dan zal Hij je niet laten staan! Je mag het 

niet meer uitstellen, want van uitstel komt afstel, en daarom verhard 

u harten niet maar laat u leiden. En als we dan ook hoorden van dhr. 

Den Ottolander dan moet ons dat zeer aansporen om Hem alleen te 

zoeken. Wij hebben vaak geen tijd want we zijn druk met allerlei 

andere zaken. De tijd der genade is er nog, haast en spoed u dan. Wij 

als bestuur kijken dankbaar terug op het afgelopen jaar. Het vaste 

koppeltje mag trouw naar de diensten komen en daar zijn we de 

Heere dankbaar voor. Ook merken we op dat er iedere keer veel 

kinderen aanwezig zijn en dat is ook iets moois want als er vroeg een 

stempel gedrukt wordt op het leven van een kind zal die altijd 

blijven. En daarom is het zo belangrijk dat de kinderen ook 

meekomen naar de diensten. Laten we elkaar toch niet vergeten in 

het gebed. Laten we elkaar opdragen en de Heere smeken of Hij nog 

krachtdadiglijk wil werken met Zijn Woord en Geest. De Heere kan 

en wil het ook! Lees Lukas 18 : 1 – 8 nog maar eens. Wat zal het een 

wonder zijn als we het mogen opmerken voor het eerst of opnieuw 

“deez’ en die is in Sion geboren.” En dan geboren om Hem groot te 

maken hier op aarde en strakjes voor eeuwig. Wat een heerlijkheid 

als we daar aan mogen denken. Kinderen, jeugd en ouderen zoekt de 

Heere terwijl Hij te vinden is. Een beter leven is er niet te vinden. De 

wereld geeft het je niet. Ja Hij kan en wil het wel. We zingen dat ook 

in Ps. 68 : 10 “Hij kan, en wil, en zal in nood, zelfs bij het naad’ren 

van de dood, volkomen uitkomst geven.” En dat wensen we een ieder 

van harte toe. Dan zal het misschien in je wereldse en godsdienstige 

leven een ongelukkig jaar worden maar dan is dat geestelijk een 

gezegend jaar. “Hij moet wassen, maar ik minder worden.” 

 

Het bestuur 
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Dankwoord 

Mijn vrouw en ik willen allen van harte bedanken die ons hun beste 

wensen voor de Kerst en het nieuwe jaar deden toekomen. Hierin 

betrekken wij ook allen die ons nog met onze verjaardagen op 

enigerlei wijze feliciteren. Wederkerig wensen wij eenieder toe wat 

onmisbaar is om te kunnen leven en sterven. Wat dat is leert ons de 

apostel Paulus in 2 Korinthe 5:17: Zo dan, indien iemand in Christus 

is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is 

alles nieuw geworden. 

             

Wij moeten getuigen dat de Heere het afgelopen jaar enorm goed 

voor ons is geweest. Het jaar 2017 begon menselijk gesproken niet 

goed. Ik moest toen een ingreep in mijn hart ondergaan. Die mislukte 

helaas, met als gevolg dat ik mij nog maar zelden prettig voel. 

Desondanks vergunt de Heere het mij dat ik nog steeds werk mag 

verrichten. Waar de Hersteld Hervormde Kerk het op onbijbelse 

wijze voor iemand van mijn leeftijd onmogelijk maakt om nog als 

predikant een gemeente te dienen, opende de Heere voor mij een 

deur door het beroep van de vrije hervormde gemeente van Driedorp. 

Ik hoop zo lang als de Heere het mij geeft, gevolg te geven aan mijn 

roeping tot het herder- en leraarschap. Nergens kan ik in het Nieuwe 

Testament lezen dat de Heere een mens voor een bepaalde tijd tot een 

ambt roept. In de tweede plaats mochten mijn vrouw en ik ‘ons’ 

vijftigste kleinkind aanschouwen. Dat is een enorm voorrecht. Dat 

geldt in de derde plaats ook voor het feit dat wij ons 45-jarig 

huwelijksjubileum mochten beleven. In de vierde plaats mocht ik de 

kroonleeftijd van 70 jaar bereiken. In de vijfde plaats was het 

afgelopen nieuwjaarsdag 45 jaar geleden dat ik in Hedel in het ambt 

bevestigd ben. Dit alles overziende moeten wij het zeggen: Heere, 

wie zijn wij en wat is ons huis dat Gij ons dit alles doet beleven? Zijn 

goedheid is hemelhoog en Zijn trouw is tot in der eeuwigheid. Graag 

wensen wij u allen toe dat u – jong en oud – gewassen en gereinigd 

moogt zijn of worden door het bloed des Lams en dat u door Zijn 

Geest geleid mag worden door de woestijn van dit leven tot in het 

Kanaän van de eeuwige rust.   

 

Met hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, Pieter en Barbara, 

 

W.J. op ’t Hof 
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Ter bezinning 
 

De regels voor de eredienst (7) 

 

Inleiding 

De vorige keer beloofden wij een praktisch stuk te plaatsen van een 

gereformeerd oud schrijver. We hebben gekozen voor een stuk van 

Petrus Wittewrongel (1609-1662) uit zijn Christelijke Huishouding 

omdat dit werk de afgelopen jaren opnieuw is verschenen in een 

herspelde en goed leesbare uitgave van de Landelijke Stichting ter 

Bevordering van de Staatkundig Gereformeerde Beginselen in vijf 

kloeke delen ingebonden in harde kaft. Het is de moeite waard om dit 

werk aan te schaffen, te lezen en te bestuderen. Het is niet alleen 

verantwoorde lectuur, maar ook buitengewoon praktisch en stichtend. 

Wat nu volgt komt uit hoofdstuk 94 over de bijzondere godsdienstige 

oefeningen in de gezinnen. Met dank aan de heer A. Verwijs van de 

bovengenoemde stichting die mij de tekst digitaal gratis toezond. De 

enige bewerking die het stuk heeft ondergaan is dat ik de relevante 

delen over het vasten heb uitgezocht, de voetnoten verwijderd en wat 

tussenkopjes heb geplaatst.  

 

Algemene vasten en bededagen 

Gods volk heeft zijn algemene vasten- en bededagen, die zij door het 

openbaar gezag plechtig hebben onderhouden. Als zij in bepaalde 

bijzondere omstandigheden Gods hulp en bijstand nodig hebben en 

zich wegens hun zonden en de toorn van God daarover zeer diep 

voor de Heere hebben verootmoedigd. Zodoende hebben zij zich om 

de oprechtheid en ongeveinsdheid van hun bekering des te 

duidelijker te doen blijken, terwijl zij de gehele dag de slaafse 

werken van hun gewone beroep nalaten, van alle spijze en drank 

onthouden om zich met de betrachting van alle godsdienstige 

oefeningen bezig te kunnen houden.  

Zij doen in het bijzonder afstand van hun zonden en onderhouden de 

werken van de godzaligheid en de Christelijke liefde. Zodoende 

wekken zij door een vernieuwing van hun vernedering en bekering 

de ijver van het gebed zodanig op dat zij hun geloof ook versterken 

en er zich van kunnen verzekeren dat God hun gebeden horen en het 

land genezen zal.  
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Niet alleen lezen wij in het Oude Testament dat zij naar Gods 

uitdrukkelijk bevel op een vastgestelde tijd, in de zevende maand op 

de tiende der maand, alle jaren een vastendag hebben onderhouden 

(Lev. 16:29; Num. 29:7), die ook tot een verzoendag werd gemaakt. 

Maar zij hebben zich ook dikwijls met vasten en bidden 

verootmoedigd op verscheidene bijzondere momenten, wanneer zij 

een zekere mate van bijzondere hulp en bijstand van de hemel nodig 

hadden en hun vanwege hun gruwelijke zonden Gods oordelen boven 

het hoofd hingen of hen reeds getroffen hadden. De voorbeelden 

daarvan zijn overvloedig in het Woord des Heeren, zowel onder de 

regering van de richters (Richt. 20:26; 1 Sam. 7:6) als onder de 

koningen (2 Kron. 20:23; Joël 2:15); niet alleen vóór, maar ook ná de 

Babylonische ballingschap (Neh. 9:1; Ezra 8:21). En de praktijk 

hiervan is onder het Nieuwe Testament ook niet onbekend geweest 

(Hand. 13:2 en 3; 14:23). (…) 

 

Particuliere vasten en bededagen 

Gods Woord is er duidelijk over: 

a. Dat Gods kinderen vanuit enige van de bovengenoemde inzichten - 

hetzij zij dat ten opzichte van hun eigen persoon of van de bedroefde 

toestand van hun gezin of het land waarin zij wonen, gedaan hebben - 

soms wel alleen en voor zichzelf een bijzondere vastendag hebben 

onderhouden. Wij kunnen dat in de voorbeelden van David, Nehémia 

en Daniël zien (2 Sam. 3:35; 12:16; Ps. 35:13; Neh. 1:4-5; Dan. 9:3; 

10:3). In het Nieuwe Testament hebben wij het voorbeeld van Paulus 

(Hand. 9:19) en Cornelius (Hand. 10:3-30), om niet te spreken over 

die opgeblazen farizeeër, die zich erop beroemde dat hij tweemaal 

per week vastte (Luk. 18:12). Onze Zaligmaker Zelf geeft ons ook 

een regel en voorschrift waarnaar wij ons in het onderhouden van 

zo’n persoonlijk vasten moeten richten (Matth. 6:16-17). En Hij 

voorzegt ons ook dat Zijn discipelen na Zijn heengaan dikwijls 

zouden moeten vasten (Matth. 9:15). 

 b. Dat zij ook wel met hun gezin op de genoemde wijze gevast 

hebben, zoals wij dat niet alleen in het Oude Testament kunnen zien. 

Daar hebben wij het voortreffelijke voorbeeld van koningin Esther, 

die in de praktijk van zulke godsdienstige oefeningen in bijzondere 

omstandigheden zeer goed onderwezen is geweest. Dat is uit de 

voorzichtige en vrome handelwijze die zij in het algemene gevaar - 

waarin de wrede Haman de staat van Gods volk in die tijd gebracht 

had - heeft getoond, zeer gemakkelijk af te leiden. Zij gaf aan haar 

oom Mórdechai het bevel: Ga, vergader al de Joden die te Susan 



- 17 - 
8e Contactblad HGCU 01-01-2018 

gevonden worden, en vast voor mij, en eet en drinkt niet in drie 

dagen, des nachts noch des daags; ik en mijn jongedochters zullen 

ook alzo vasten; en alzo zal ik tot den koning ingaan, hetwelk niet 

naar de wet is. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om (Esther 4:16). 

Zo lezen wij ook dat de apostel spreekt over het vasten van man en 

vrouw met elkaar (1 Kor. 7:5).  

Wij behoeven ook de andere huisgenoten niet uit te sluiten. Ja, het is 

ook uit de Heilige Schrift wel gemakkelijk af te leiden dat Gods volk 

soms ook de hulp en aanwezigheid van hun buren en vrienden 

gevraagd hebben, zoals dat uit het hiervóór genoemde voorbeeld ten 

tijde van Esther zeer duidelijk is af te leiden. Zij deden dit opdat zij 

met des te meer ijver deze heilige en godsdienstige oefeningen in 

zulke bijzondere omstandigheden met elkaar des te beter zouden 

mogen waarnemen. (…) 

Dat is overeenkomstig het rouwklagen dat naar de profetie van 

Zacharia de Joden zullen houden, wanneer zij eens tot ware bekering 

gebracht en het droevig deksel van hun ogen afgenomen zal worden 

(Zach. 12:12). (…)  

Dat heeft zijn begin van vervulling pas gehad op het Pinksterfeest in 

Jeruzalem (Hand. 2). Toen werd door die ene predicatie van Petrus 

een grote menigte bekeerd, zodat wij daarvan lezen in vers 41: Die 

dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op 

dien dag tot hen toegedaan omtrent drieduizend zielen. En in vers 46 

lezen wij: En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en 

van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en 

eenvoudigheid des harten. Die duizenden konden dan niet in één huis 

bij elkaar komen. Velen waren ook arm; die hadden niet de 

gelegenheid van zulke grote en ruime woningen. Daarom kan het 

zeer goed zo geweest zijn dat toen vele geslachten zich hier en daar 

bij elkaar gevoegd hebben.  

Zo zien wij ook dat toen Petrus wonderlijk uit de gevangenis verlost 

was, hij gegaan is naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, 

die toegenaamd was Markus, alwaar velen tezamen vergaderd en 

biddende waren (Hand. 12:12). En de vele gezinnen die daar bijeen 

waren, hadden het geluk dat zij het eerst kennis kregen van deze zo 

gewenste en troostrijke verlossing. Buiten alle twijfel, zo zijn er ook 

veel gezinnen in een ander huis bij elkaar geweest, want de gemeente 

was toen voortdurend nog tot vele duizenden gegroeid, die allen hier 

of daar voor de apostel Petrus een gedurig gebed tot God gedaan 

hebben (Hand. 12:5).  
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Dat Jakobus en vele andere broeders niet in het huis van Maria, waar 

de apostel Petrus zich het eerst heeft laten zien, aanwezig zijn 

geweest, kan uit het 17e vers zeer duidelijk afgeleid worden, waar 

dezelfde Petrus zei, nadat hij verteld had hoe de Heere hem uit de 

gevangenis had uitgeleid: Boodschapt dit aan Jakobus en de 

broederen.  

Van zulke Christelijke bijeenkomsten wordt dikwijls in de Heilige 

Schrift gesproken. Sommige grote leraren menen dat velen onder de 

Hebreeën zulke samenkomsten begonnen te versmaden, omdat 

Paulus hen daar zo ernstig toe opwekte door te zeggen: Laat ons op 

elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede 

werken; en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk 

sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat 

zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert (Hebr. 10:24-25). Hierin 

is ook de vermaning van de apostel Jakobus zeer onze opmerking 

waard, als hij zegt: Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor 

elkander (Jak. 5:16). Die plichten konden niet goed waargenomen 

worden, als zij daarvoor soms niet bij elkaar kwamen. (…) 

 

De manier of wijze om met het huisgezin te vasten 

De personen 

- Zij moeten van de betrachting van deze godsdienstige 

oefeningen goed kennis hebben en daarin goed ervaren zijn. Want 

hoe zouden wij ons op een ongewone wijze met deze heilige en 

godsdienstige betrachtingen van het lezen en het overdenken van 

Gods Woord, in het gebed, in het onderzoek van ons eigen hart en de 

veroordeling van onszelf bezig kunnen houden, als onze zinnen 

daarin niet goed geoefend zijn?  

- Het is ook absoluut niet gepast dat de eerste beginnelingen 

en degenen die nog onervaren in het stuk van de religie en de 

godsvrucht zijn, zullen vasten. Zo waren ook de discipelen van 

Christus, want toen er tegen hen het verweer gemaakt werd, dat zij 

niet vastten, heeft onze Zaligmaker dat niet alleen verontschuldigd 

dat het toen nog niet de geschikte tijd was voor hen om te vasten 

zolang zij de Bruidegom nog bij zich hadden, maar ook omdat zij 

met zulke oefeningen nog niet veel ervaring hadden. Zo geeft onze 

Zaligmaker dit dan ook door de gelijkenissen van oude kleren en 

oude lederzakken, die gemakkelijk gescheurd en eerder erger dan 

beter gemaakt kunnen worden (Matth. 9:14, 16; Luk. 22:34-35), 

afdoende te verstaan dat zij zulke nieuwe en krachtige oefeningen 
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nog niet konden verdragen. Het is niet goed jonge kinderen al te 

sterke medicijnen in te geven. 

- Het moeten ook personen zijn die niet onder het gezag van 

een ander staan, zonder wiens toestemming zij zich niet tot zulke 

bijzondere godsdienstige oefeningen zouden mogen afzonderen.  

 

De tijd 

Hoewel wij alleen maar een rechtvaardige reden kunnen hebben om 

te klagen dat wij in het bijzonder al te zelden vasten, willen wij 

evenwel: 

- Dit niet al te zeer tot een gewoonte gemaakt hebben, 

inzonderheid als de gelegenheden ons niet ontbreken om onze 

openbare vastendagen door het gehele land nu en dan te mogen 

houden en ons geen bijzondere ongunstige omstandigheden ten 

opzichte van onszelf of anderen aanmerkelijk drukken, opdat dit 

plechtige werk niet alleen maar in een formaliteit en bijgelovigheid 

verandert. 

Maar anderszins, als de nood ons daartoe dwingt en bepaalde 

hierboven genoemde ongunstige omstandigheden ons zouden kunnen 

overkomen, dan staat het geheel in onze vrijheid de tijd uit te kiezen 

waarin wij ons met vasten en bidden, hetzij alleen of met ons gehele 

gezin, willen bezighouden (Rom. 14:3; 1 Kor. 7:5). Wij zijn hierbij 

niet aan bepaalde en vastgestelde dagen gebonden, zoals men die 

zich in het pausdom voorschrijft, maar de bijzondere omstandigheden 

moeten ons er bijzondere aanleiding toe geven. Wij kunnen er ons op 

het ene moment meer toe aangespoord voelen dan op het andere. 

Gods kinderen hebben de ogen in hun hoofd (Pred. 2:14) en omdat zij 

geleid worden door de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest 

des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des 

HEEREN (Jes. 11:2), is het ook dat hun hart tijd en wijze weet (Pred. 

8:5-6); en zij beschikken hun zaken met recht (Ps. 112:5).  

- Naargelang ook de omstandigheden zijn die hen drukken, 

zullen zij hun tijd in het waarnemen van deze heilige oefeningen 

langer uitstellen of verhaasten, verlengen of verkorten. Zij weten dat 

in Gods waarneming de ene zonde gruwelijker is dan de andere. God 

haat wel alle zonde en ongerechtigheid met een volkomen haat, 

omdat zij tegen Zijn heilige natuur strijden (Ps. 5:5-6; Hab. 1:13), 

maar er zijn ook zonden die Hij in het bijzonder in Zijn ziel haat (Ps. 

11:5) en die zelfs naar de hemel om wraak roepen (Gen. 18:20). Zo 

ook, al is het dat God de Heere geen van Zijn oordelen gering geacht 

wil hebben, is het zo dat sommige ervan ook zelfs in Zijn 
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waarneming zwaarder zijn dan andere, inzonderheid als Hij om de 

zonden van Zijn volk één van Zijn vier boze gerichten, het zwaard, 

(…) den honger, (…) het boze gedierte of de pestilentie zenden wil 

(Ezech. 14:21). Zoals er een daadwerkelijke goedheid en zegen is in 

alle goede gave en alle volmaakte gift van onze God (Jak. 1:17), zo 

heeft Hij ook van sommige die boven de andere uitsteken, een veel 

hogere dunk. De zegen van Izak en die van Jozef zijn boven andere 

uitstekende zegeningen geweest (Gen. 17:21; Deut. 33:13-18). Op 

gelijke wijze wil God ook dat Zijn kinderen in de zonde op zichzelf 

en in Zijn oordelen of zegeningen een goed onderscheid zullen leren 

maken. Dat ook te meer omdat in hun waarneming sommige zonden 

de ziel meer kwetsen en verontreinigen, zoals wij dat in het 

voorbeeld van David kunnen zien (Ps. 51:16). En ook omdat 

sommige oordelen van God op zichzelf heel wat bitterder kunnen 

zijn en het menselijke gemoed een veel diepere ontzetting kunnen 

aandoen (Gen. 37:35; Jer. 31:15; Ezech. 22:25; Zach. 12:10).  

Het missen van een bepaalde zegen kan het gemoed heel wat meer 

ontstellen, zoals wij dat in de droevige klachten van de patriarch 

Abraham kunnen zien (Gen. 125:3-4). Geen wonder dan ook dat een 

kind van God zich op het ene moment meer dan op het andere 

aangespoord en opgetrokken voelt om zich - hetzij alleen of ook met 

zijn huisgenoten - op een dergelijke bijzondere godsdienstige 

verrichting met vasten en bidden toe te leggen en daarvoor een 

bepaalde tijd in acht te nemen. 

Daaraan zouden wij echter niemand zo nauw willen binden dat hij 

zijn openbare verplichtingen, als die hem zouden voorkomen en die 

hij niet had kunnen voorzien, niet zou mogen waarnemen. Want aan 

de verplichting mag hier geen wet gesteld worden en wij mogen, als 

wij door zulke tussenbeide komende verhinderingen daartoe 

genoodzaakt worden, onze godsdienstige oefeningen voor een kleine 

tijd wel staken of als dat uitvoerbaar is, alles met de meeste spoed 

verrichten en zo direct naar onze godsdienstige verrichtingen 

terugkeren. Maar als onze tussenbeide komende noodzakelijke 

dingen meer tijd vragen, dan moet het ons oprecht bedroeven en des 

te nederiger maken voor de Heere dat wij in zulke heilige 

voornemens verhinderd zijn. En wij moeten ondertussen dat 

godsdienstige werk zo laten opschorten dat wij er een andere dag 

voor kiezen om hetgeen waarin wij tegen onze wil en begeerte 

verhinderd zijn, dan met des te meer ijver te betrachten.  
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De juiste wijze en orde 

Het zal absoluut nodig zijn dat al de huisgenoten met een goede 

voorbereiding van zichzelf beginnen en dat zij dan op gepaste wijze 

tot deze heilige oefeningen aangespoord worden. De huisvader 

behoort ‘s avonds tevoren zijn huisgenoten te waarschuwen en de 

bijzondere redenen waarom hij voorgenomen heeft zich de volgende 

dag met zijn gehele huisgezin op een bijzondere wijze met vasten en 

bidden voor de Heere te verootmoedigen, omstandig mee te delen en 

hen te vermanen met welke heilige aandoeningen iedereen zich 

daartoe behoort te schikken.  

Zo moet ook alles aan de kant worden gezet wat ons in deze heilige 

oefeningen enige verhindering zou kunnen veroorzaken. Diezelfde 

avond zouden wij ons niet met spijze of drank moeten overladen, 

opdat wij de volgende dag des te geschikter zouden zijn om de 

plichten van vernedering en wat dergelijke godsdienstige oefeningen 

nog meer zijn, naar behoren te betrachten.  

Wij zouden vóór alle dingen ook in het gebed Gods aangezicht 

moeten zoeken en er ons gewillig op in moeten stellen om zulke 

godsdienstige oefeningen, waardoor wij de welstand van onze 

personen afzonderlijk en van het gehele huisgezin of van het land 

waarin wij wonen, kunnen bevorderen, direct ter hand te nemen. Als 

wij in de nacht wakker worden, moeten wij ons niet met wereldse en 

nog veel minder met zondige en vleselijke, maar met heilige 

overdenkingen, die tot opwekking van onze godsvrucht en bijzondere 

godsdienstigheid zouden mogen strekken, bezighouden. En in de 

morgen moeten wij er al vroeg voor zorgen uit bed te zijn om een 

dergelijk heilig werk met elkaar gewetensvol te verrichten. 

- Als dat werk in de Naam van God en in Zijn vreze 

aangevangen is, moeten wij ons die dag van spijze en drank en van 

allerlei wereldse vermakingen en werken van onze dagelijkse beroep 

onthouden en zo uitwendig vasten. Maar bovendien moeten wij ook 

het inwendige vasten vóór alle dingen trachten te behartigen en onze 

zielen tot een diepe vernedering trachten bewerken. Wij moeten onze 

harten en niet onze kleren scheuren (Joël 2). Wij moeten daartoe elk 

door een nauwgezet onderzoek van onszelf naar de gestrenge eis van 

de wet des Heeren de plaag van zijn eigen hart trachten te ontdekken, 

opdat wij van de gruwelijke en de zware schuld van de zonde en de 

straf ten volle overtuigd worden en die voor God mogen bekennen. 

En dat wij met tranen onze dwaasheid beklagen en in vurige gebeden 

en smekingen tot God om een genadige vergeving met beloften van 

betering aanhouden. Om vervolgens onze Christelijke godsvrucht te 
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vermeerderen moeten wij ons voor het grootste gedeelte van die dag 

met al de genoemde godsdienstige oefeningen bezighouden. Evenwel 

zó dat wij ons ondertussen voor enige tijd ook wat afgezonderd 

houden en door heilige meditaties met ons eigen hart en onze ziel 

spreken, opdat wij, als wij onze verzoening met God volkomen 

teweeggebracht hebben en genadig van de hemel geholpen zijn, de 

godsdienstige oefeningen van de dag met de gebeden en het zingen 

van een psalm des te gelukkiger zouden mogen beëindigen. (…) 

Zeg niet met de wereldse en goddeloze mensen: Het is tevergeefs 

God te dienen; want wat nuttigheid is het dat wij Zijn wacht 

waarnemen, en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht des 

HEEREN der heirscharen? (Mal. 3:14) Want behalve dat op de 

uitschrijving van de openbare vastendagen, die Gods kinderen in 

oprechtheid en waarheid hebben waargenomen, altijd een zegen is 

gevolgd (Richt. 20:26-35; 1 Sam. 7:6-10; Ezra 8:23; 2 Kron. 20:3-22; 

Jona 3:7-10), is ook dit particuliere vasten nooit tevergeefs. Maar het 

is een bijzonder middel om de ziel in een rechte gestalte van heilige 

godsvrucht te kunnen houden en ons tot de betrachting van de 

godsdienstige oefeningen op te wekken.  

De mens die door een dergelijk vasten zijn ziel kwelt en zichzelf in 

alle oprechtheid bestraft, zal zich ook zeer bereidwillig van zijn boze 

wegen tot de levende God bekeren. Zo’n geheiligd vasten reinigt het 

verstand en brengt ons tot goede voornemens. Het maakt dat het 

vlees zich gewillig aan de geest onderwerpt; het breekt en vernedert 

het steenachtige hart; het verteert in ons de wolken van de 

begeerlijkheid; het blust de brand van de vleselijke wellusten uit; het 

doodt al ons zondige vlees en de sterkste van de wellusten van de 

oude mens; het heiligt al ons kruis, het sterkt ons tegen al de 

verzoekingen; het kan de duivel uitdrijven, de genade in ons 

versterken en vermeerderen en spoedig allerlei noodzakelijke 

zegeningen voor lichaam en ziel aanbrengen.  

Zo’n geheiligd vasten zal ons hoe langer hoe meer inwendig heiligen 

en onze huisgezinnen een zegen en het gehele land zijn genezing 

aanbrengen. Wat wij voor onszelf, voor ons huis en het land waarin 

wij leven nodig hebben, zullen wij in deze weg met grote verzekering 

van de hemel ondervinden. En God de Heere zal onze vastendagen 

dan genadig in vrolijke hoogtijden en feesten van dankzegging 

veranderen. 
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De volgende aflevering 

We hebben nu drie afleveringen lang stilgestaan bij een wat vergeten 

oefening uit de praktijk der godzaligheid. De volgende keer zullen 

we stilstaan bij weer een ander aspect van de eredienst. 

 

Wordt vervolgd… 

 

Kand. D. Baarssen 

 

Verhaal 
 

O, geef liefde zolang je liefde geven kunt 

God heeft aan ieder mens op deze aarde tijd gegeven en de mens 

moet deze kostbare tijd uitkopen. Wat we daarbij verzuimen, kunnen 

we dikwijls niet meer goed maken. In Novosibirsk, de grootste 

industriestad van Siberië, woonden vele, grotendeels uit het Zuiden 

daarheen gedeporteerde Duitsers met hun gezinnen. De ongewone 

koude, om het leven, maakte de mensen kapot. In de jaren ’45-’48 

stierven er velen. En omdat er verder geen prediker was, werd ik , als 

jong Christen dikwijls bij zieken en stervenden geroepen. Menigmaal 

stond ik daar dan zelf radeloos en troosteloos bij. Zo gebeurde het 

dikwijls dat niet ik de zieken, maar de zieken mij troostten. De nood 

eiste ook, dat ik begrafenissen leidde en hoe dikwijls werden daar 

mijn preken door de toehoorders bekritiseerd! Dat maakte me 

menigmaal geheel moedeloos en wilde het preken maar opgeven. 

Maar er was geen weg terug meer. De Heere dreef me tot deze 

moeilijke, maar gezegende dienst. Op een dag werd ik weer op een 

begrafenis gevraagd. In Rusland zijn er geen aula’s op de 

begraafplaatsen, dus werden de overledenen in de huiskamer 

opgebaard. De mensen staan dan dicht op elkaar een wanneer er 

teveel komen, wordt de kist op het erf gebracht. Dit keer werd de 

rouwdienst ook in een kamer gehouden; de zijkamers en de gang 

stonden vol mensen. Ik, als spreker, ging in de deuropening staan, 
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opdat men het overal goed kon horen. Tijdens mijn toespraak viel 

mijn blik op een oudere vrouw met wit haar. Ze had een oude, 

afgedragen jurk aan, die op verschillende plaatsen het naakte lichaam 

niet meer bedekte. Ze was mager en afgesloofd. De jarenlange 

ontberingen hadden hun sporen in haar gezicht getrokken. Maar op 

dit gezicht en in haar ogen lag een wonderlijke glans. Ik moest 

tijdens mijn preek steeds weer naar haar kijken. Na de begrafenis 

sprak ik haar aan. Ze heette Tiessen en ze nodigde me uit om haar te 

bezoeken. Ze woonde in een kamer van ongeveer 16 vierkante meter, 

samen met vijf Russische meisjes tussen de 18 en 22 jaar, die in de 

buurt in een fabriek werkten. Elk van deze meisjes had een 

eenvoudig ijzeren ledikant en in het midden stond een houten tafel. 

Vrouw Tiessen had geen bed. Men had haar eenvoudig op wat met 

lompen bedekt stro in een hoek bij de kachel geschoven – de haat 

tegen de Duitsers was toen groot. Als servies bezat ze een aarden 

schotel, een aluminium lepel en als beker een conservenblik. Ze ging 

op de lompen zitten en ik ging maar gewoon naast haar zitten. Nu 

vertelde deze oude, gelovige vrouw over haar leven. Ze was 

afkomstig uit een Godvrezend ouderlijk huis en was al in haar jonge 

jaren tot bekering gekomen. Toen een jonge, gelovige man naar haar 

hand dong, gaf ze eerst, toen ze van Gods wege overtuigd was, dat 

deze man haar levenspartner zijn moest, haar ja-woord. Op de dag 

van de bruiloft – het was nog in de tijd, toen de Duitsers in Rusland 

volledige godsdienstvrijheid hadden – beloofden ze elkaar voor het 

altaar trouw, tot de dood hen scheiden zou. Maar in zulke gelukkige 

uren denkt men niet ernstig aan de woorden: “Tot de dood u 

scheidde”. In gedachten zagen ze hun leven vol geluk en 

zonneschijn. Geen van hen vermoedde, dat dit geluk slechts korte tijd 

zou duren. Na de bruiloft trokken ze in hun eigen huis. De Duitse 

boeren woonden vredig in hun dorpjes. Door hun vlijt hadden ze zich 

een goed bestaan verworven. Doch spoedig werd deze vrede 

verstoord. De boerderijen werden verwoest; de rijken onteigend. 

“Behandeld als grote boeren; Koelakken)”. Veel onschuldige mensen 

werden gearresteerd. Zo kwam op een nacht de geheime politie en 

haalde haar man weg, die sindsdien spoorloos verdwenen was. Een 

reden voor de arrestatie heeft ze nooit gehoord. God had hen een 
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zoon geschonken, die nu de troost van de weduwe werd. In de 2e 

wereldoorlog werd haar vaderland door de Duitse bezetters veroverd 

en toen de Duitse troepen zich uit de Oekraïne terugtrokken werd zij 

met de vluchtelingentrek naar Polen gebracht. Na de oorlog kwamen 

ze weer onder Russische bezetting en zo werden ze – zoals ook wij – 

naar Novosibirsk gevoerd. Hoe goed kende ik dit gedeelte van het 

verhaal uit eigen ervaring! Straatarm kwam ze met haar zoon in 

Novosibirsk aan; wat de gezondheid betreft verzwakt en ook de jaren 

hadden hun sporen achtergelaten. Daarom kon ze niet meer werken 

en haar enige steun was haar zoon. In de eerste naoorlogse jaren werd 

aan de arbeiders wat land uitgedeeld om er aardappels op te 

verbouwen. Van deze weinige aardappels leefden de mensen dan. 

Het land lag veel kilometers verwijderd en moest onder moeilijke 

omstandigheden bewerkt worden. Vrouw Tiessens zoon had ook wat 

aardappelland gekregen, waar hij, op de fiets, ongeveer 10 km heen 

moest rijden. Op een vrije dag reed hij naar de akker om zijn 

aardappelen te gaan wieden. Het werd avond en hij kwam niet thuis. 

De nacht bracht zijn moeder door met wachten en bidden. ’s 

Morgens was hij er nog steeds niet. Zijn moeder meldde het. Nu 

werd er naar de jonge man gezocht. Hij werd op de weg van het 

aardappelland dood naast zijn fiets gevonden. Dat was een harde slag 

voor de moeder. Nu was ook haar laatste steun weggenomen. Maar 

ze klemde zich nog vaster aan Gods beloften. Ze  vertelde me heel 

bewogen: “Ik heb geleerd mijn blik naar boven te richten en ik ben 

steeds door God getroost. Nu heb ik alles verloren wat me op aarde 

lief was: mijn vaderland, het huis, mijn man en mijn enige zoon. Zo 

lig ik hier op de vloer en word door mijn medebewoonsters nog 

dikwijls beschimpt. Maar weet je, lieve broeder, daar in de hoek heb 

ik mijn Beth-El. Hier is mijn Jacobsladder, die mij in het gebed met 

God verbindt, zoals in het O.T. met Jacob gebeurde (Gen. 28)”. Bij 

deze woorden straalden haar ogen. Ze was ondanks haar armoede een 

gelukkig kind van God Toen ik haar vroeg waar ze van leefde, zei ze: 

“Ik leef als de vogels onder de hemel. Ik krijg geen ouderdomsrente 

en ook geen andere ondersteuning van de Staat. ’s Morgens als ik dan 

wakker word bid ik tot God: “Heere, U weet dat ik niets te eten heb, 

maar geef mij heden mijn dagelijks brood”. Weet je, breder, God 
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heeft me nooit in de steek gelaten. Dan zit ik daar zo alleen en dan 

gaat de deur open. Er komt een huisbewoner en brengt me wat soep, 

de anderen vaak een paar aardappels, soms een stukje brood. 

Russische vrouwen, die van de enige koe die ze hebben in de huizen 

en barakken melk verkopen, opdat ze wat geld hebben, kijken soms 

naar binnen in onze kamer. En als ze mij zo ellendig op de vloer zien 

zitten, krijg ik ook af en toe een glas melk. Zo word ik ook dagelijks 

door de lieve God verzorgd, hoe weinig het soms ook is. Na het 

gesprek baden we samen nog. Haar gebed was zo eenvoudig en 

innig; zoals een kind met zijn vader spreekt. Getroost en in het geloof 

gesterkt ging ik naar huis. Buiten was de koude Siberische winter 

maar in mijn hart was het warm. Gods liefde had een brug geslagen 

tussen de hemel en een met de vloek beladen aarde. De Heere was 

ons zo nabij geweest. Ik ging naar huis met het vaste voornemen deze 

lieve vrouw naar vermogen te helpen. We waren erg arm en het 

duurde een poos voor dat ik wat opgespaard had. Ik deed alles bij 

elkaar in een zak aardappels, wat kool, kroofjes, wortelen en wat vet. 

Nu ging ik met een vrolijk gemoed naar deze lieve zuster Tiessen toe. 

Maar toen ik in de barak kwam en de deur opendeed, zag ik, toen ik 

in de hoek keek, waar enige tijd geleden deze lieve zuster op het stro 

gezeten had, dat alles weggeruimd was. Ik vroeg aan een van de 

Russische meisjes, die in de kamer woonden, of ze wist waar de oude 

moeder gebleven was. Ze antwoordde koud en spotte: “We weten 

niet waar de oude gebleven is”. Ik werd heel bedroefd, wat moest ik 

doen? Waar zou ik inlichtingen kunnen krijgen? Ik kende in dit huis 

een zekere mevrouw Zepp, die uit hetzelfde dorp in de Oekraïne 

kwam als vrouw Tiessen. Gelukkig wist zij waar vrouw Tiessen was. 

Men had haar naar het ziekenhuis gebracht. Ik ging nu met mijn zak 

op mijn rug terneergeslagen naar huis. Mijn hulp was te laat 

gekomen. Kort daarna ging ik vrouw Tiessen in het ziekenhuis 

bezoeken en ik vond haar ook meteen. Ik mocht de ziekenkamer niet 

binnengaan maar men zei me naar welk raam ik moest gaan. Toen ik 

bij dat raam kwam, stond zij daar al. Ze droeg het hemd dat men haar 

in het ziekenhuis gegeven had. Ze was kaal geschoren, maar haar 

bleek en mager gezicht straalde van geluk. Het eten was toen in de 

ziekenhuizen erg schraal en ik had niets meegebracht! Ik vroeg of ze 
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iets nodig had. Ze wist goed dat ik ook arm was, daarom was ze erg 

bescheiden in haar wens. Ze zei, dat ze wel graag eens 

aardappelkoeken zou willen eten. Na een kort gesprek door het 

gesloten raam moest ik haar verlaten. Ik beloofde, dat ik haar spoedig 

weer bezoeken zou. Bij het afscheid nemen zei ze tegen me: “En als 

we elkaar hier niet meer terugzien, dan zien we elkaar in de hemel 

weer”. Daarbij wees ze met haar vinger naar de hemel. Dit plechtige 

ogenblik, de ogen die verlangend naar de hemel blikten en de 

opgeheven vinger zal ik nooit vergeten. Weer ging ik getroost van 

haar weg, in de hoop, haar zo spoedig mogelijk weer te bezoeken. Nu 

moest ik weer sparen opdat ik haar wat zou kunnen brengen. Er ging 

een tijd voorbij voordat ik genoeg levensmiddelen bij elkaar had: 

gebak een paar bonbons, wat brood en vers gebakken 

aardappelkoeken, die de gelovige vrouw Seel met olie gebakken had. 

Ik had ze heet in een schaal gedaan en die weer met een doek 

omwikkeld, zodat de koeken warm bleven. Ik moest 3 km. Lopen en 

buiten vroor het hard. Intussen was de korte dag voorbij en de nacht 

begon te komen. Het ging harder vriezen. De sneeuw knerpte onder 

mijn voeten, maar ik voelde de kou niet. In mijn hart was het warm 

van blijdschap dat ik nu eindelijk mijn geliefde geloofsgenote wat 

kon brengen. In gedachten zag ik al hoe ze zich over het heerlijke 

eten verheugen zou. Met kloppend hart liep ik de ingang binnen. Bij 

de receptie vroeg ik naar haar. Daar lagen de lijsten met al de namen 

van de zieken. Ik zocht ze allemaal door, maar haar naam vond ik 

niet. Daar kwam een zuster aan. Ik vroeg haar of ze ook wist waar 

vrouw Tiessen gebleven was. Ze antwoordde slechts kort: “Ze is er 

niet meer”. Ik vroeg haar waar ik vrouw Tiessen op kon zoeken. 

Geërgerd antwoordde ze mij: “Ik weet het niet”. Ik probeerde bij de 

receptie nog eens te vragen waar ze gebleven was. Maar hoeveel ik er 

ook van het ziekenhuispersoneel aansprak, niemand gaf me 

inlichtingen. Intussen was het al nacht geworden en er bleef me niets 

anders over dan naar huis te gaan. Boven me breidde de heldere 

sterrenhemel zich uit. De sterren fonkelden als gaven ze mij een 

wenk: “Daar boven is rust”. In de heldere en koude lucht leek de 

hemel me nog hoger te zijn dan anders. In gedachten verzonken ging 

ik naar huis. Ik stelde me voor, hoe deze lieve moeder iedere dag uit 
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het raam gekeken had of ik niet spoedig kwam. En ik  was niet 

gekomen. Waar kon zij toch gebleven zijn? Later heb ik gehoord, dat 

ze naar huis bij de Heere Jezus in de hemel gegaan was. Ergens 

achter de stad had men deze moeder met de bevroren aarde 

toegedekt. Geen lied was er gezongen, geen preek en geen gebed was 

er uitgesproken. Niemand weet waar deze rustplaats is. Of ze in een 

kist begraven werd? Men bekommerde zich toen weinig om de 

doden. Geen krans, geen boeket bloemen, ook geen grafsteen sierde 

haar graf. En toch was zij een hemelburgeres, een biddende moeder. 

Ze heeft ook voor mij gebeden. Deze vrouw heef tin mijn leven 

onvergetelijke herinneringen achtergelaten. Mochten er nu toch maar 

veel zulke moeders zijn, die mensen in het gebed voor Gods troon 

brengen. Ik ben nu duizenden kilometers verwijderd van de plaats 

waar ik deze mensen ontmoet heb. Dikwijls verlang ik naar hen. 

Maar de grote dag komt, dat we elkaar allen bij de Heere zullen 

weerzien. Daar zal God alle tranen van onze ogen afwissen. 

 

Wordt vervolgd 
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Puzzelhoekje 
 

BIJBELS ABC 

 

Zoek de namen op bij de omschrijvingen. 

Elke naam begint met een letter van het alfabet. 

 

A…  Spelonk waarin David zich verborg (1 Sam. 22) 

B…  Babylonische naam voor Daniël (Dan. 1) 

C…  Medewerker van Paulus in Filippi (Fillip. 4) 

D…  Enige dochter van Jakob en Lea (Gen. 30) 

E…  Van hem kocht Abraham een spelonk (Gen. 23) 

F…  Titel van de Egyptische koningen (Ex. 1) 

G…  Hij ontving Johannes derde zendbrief (3 Joh.) 

H…  Eén van de vier paradijsrivieren (Gen. 2) 

I…   Nieuwe naam voor de aartsvader Jakob (Gen. 32) 

J…   Eén van de twee pilaren in de tempel (1 Kon. 7) 

K…  Hij was één van de twee Emmaüsgangers (Luk. 24) 

L…  Aan Theofilus schreef hij zijn Bijbelboek 

M… Een Naam van de Heere Jezus (Openb. 22 : 16) 

N…  Ze wilde Mara worden genoemd (Ruth 1) 

O…  Profetisch Bijbelboek met één hoofdstuk 

P…  Andere naam voor Jericho (Deut. 34 : 3) 

Q… Een christen genoemd in Romeinen 16 : 23 

R… Zij verborg de twee verspieders (Jozua 2) 

S…  Delila woonde bij deze beek (Richt. 16) 

T…  Lydia kwam hiervandaan (Hand. 16) 

U…  Een medearbeider van Paulus (Rom. 16) 

V…  Koning Herodes werd zo genoemd (Matth. 14 : 1) 

W…  De naam van een poort (Neh. 3 : 26) 

X…  Andere naam voor koning Ahasveros  

IJ…  Nietigheid, leegheid, bedrieglijkheid (Prediker) 

Z…  Een van de vrienden van Job 

 

Het antwoord wordt in het volgende contactblad bekendgemaakt  

 

Het antwoord van de puzzel in het vorige contactblad was:  

Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden  

Spreuken 8 : 17 
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Gedicht 
 
Toen de gemeente van Sluis weer in het oog kwam 

 

Nu op mijn geest! Waart gij eens stomp, eens traag, eens droog, 

Nu moet gij verzen dichten. 

Want zie, het lieve van uw ziel komt u in’t oog. 

Daar ’s Sluis, dat u verheugd’ en gij wel plagt te stichten. 

 

’t Genaken van dat lieve, waar ons ’t hart naar trekt, 

Doet ons de geest herleven. 

Men weet niet, dan die ’t voelt, hoe sterk ’t beminde wekt. 

Het kan de minnaar, thans verzwakt, weer krachten geven. 

 

‘k En wil niet twijf’len, Heer, of zo U maar mijn ziel 

Kon naar de eis beminnen; 

U minde met die min, die U aan het kruise hiel’, 

Die kracht gaf mij ook kracht om ’t zwaarste te beginnen. 

 

Breng mij dan dicht bij U ende U brengt dicht bij mij 

Opdat ik U mag voelen, 

Of immers zien, en zo verwakkerd werde. Lij 

Nooit dat ik van U wijk of enigszins verkoele. 

 

En als Gij dan dat goed, het eind van mijn geloof, 

Komt dichter bij mij brengen, 

Maak mij daar tegen heel voor ’s werelds zingen doof 

En lee mij hemels zang met aardse dichten mengen. 

 

 

Jodocus van Lodenstein (1620 – 1677) 

 

(uit: Klacht en Jubel in eenige dichtregelen) 
 


