
Contactblad 
de Vuurtoren 

 
van het Hervormd Gereformeerd Comité Urk 

 

 
 

Jaargang 4, nummer 2 

1 april 2019 

 
 



Colofon  
 

Contactblad de Vuurtoren van het  

Hervormd Gereformeerd Comité Urk 
Verschijning per kwartaal 

 

 

 

Redactie: Dhr. P.H. op ’t Hof  0527  -  690512 

  Het Spijk 17 

  8321 WT  Urk 

 

CD’s bestellen: Dhr. M.C. van der Spek  0383 - 333888

  Dorpsweg 75 

  8271 BK IJsselmuiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emailcontact: info@hgcu.nl 

Bankgegevens “HGCU” Rabobank Urk: NL91 RABO 0310 4382 84 



- 2 - 
13e Contactblad HGCU 01-04-2019 

Ter meditatie   

 

......o HEERE, ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg. (Jesaja 

38:14b) 

Een kort stukje tekst, die begint met het woordje "o". En daarmee is 

gelijk al veel gezegd. Een van de letters van het alfabet, maar naar 

zijn vorm zonder begin en zonde einde. En zo is het ook met hetgeen 

ermee uitgesproken wordt. Waar zal ik beginnen en waar zal ik 

eindigen, dat word er mee onder woorden gebracht. Een uitroep van 

grote verwondering soms, maar een andere keer ook een uitroep van 

grote verbijstering. Het laatste is in onze tekst aan de orde. Hiskia, 

die de tekst heeft uitgesproken is aan het einde van zijn smeekgebed, 

en dan horen we hem zeggen, o HEERE. Een uitroep uit het diepste 

van zijn hart, rechtstreeks tot de HEERE. Wellicht mogen we die 

noodsignalen  ook wel kennen. Tot wie anders zullen we ermee 

heengaan? Hij komt ermee op de beste plaats terecht. Namelijk bij 

die God waarheen Hiskia op weg is. De boodschap was duidelijk, 

voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. Rechtstreeks van die HEERE, nog 

wel van zijn beste vriend Jesaja vernomen. Zonder omwegen had die 

het gezegd, bereidt uw huis want gij zult sterven en niet leven. 

Ontzettend toch. 

Oh zeker, Hiskia heeft er nog wel wat tegen in gebracht. Hoe hij als 

Koning had mogen leven. Had hij het volk door middel van een 

reformatie niet terug mogen  brengen tot dienst van de Levende God. 

Maar hij kon daar geen rust in vinden, want goed doet geen nut ten 

dage der verbolgenheid.  Hoor het hem in onze tekst samenvatten, 

met alles wat er geweest was, "ik word onderdrukt". Helemaal met de 

dichter eens, die het als het volgt verwoordde. Zulk een last van zond' 

en plagen, niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. We 

mogen hier vanuit het Hebreeuws ook lezen, ik wordt ondergraven. 

Ik hou geen voet over om op te staan. Zal het niet geweest zijn, Want 

o HEER' ik ben aan 'zinken.  En tot hinken Ieder ogenblik gereed. 'k 
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Heb mijn smart en onvermogen. Steeds voor ogen, Bij 't vooruitzicht 

van mijn leed.   

Is dat niet wat overdreven, zegt wellicht een lezer van deze meditatie. 

Maakt u het niet wat te erg. Nu hoor het vervolg uit de mond van 

Hiskia. Waar gaat het bij hem om, als hij zegt, "wees Gij mijn 

Borg"? Daar is nogal wat mee onder woorden gebracht. Want waar 

moeten we dan aan denken? Wanneer heeft iemand een borg nodig. 

Dat is toch op dat moment als hij ervan overtuigd is, dat hij zelf niet 

kan voorzien in hetgeen nodig is. En als dat naar de HEERE 

uitgesproken wordt, dan is er in ieder geval een rechtsgeding. We 

worden er zelfs in betrokken. Ook Hiskia met zijn voorbeeldige leven 

ontkwam er niet aan. Hij werd als het ware voor een rechtbank en 

wat meer is de Rechter van hemel en aarde gedaagd.  

En als dat gebeurd dan zijn we inderdaad ook schuldig. Want de 

hemelse Rechter is een Rechter die geen kwaad door de vingers ziet. 

Laten we daar toch geen kleine gedachten over hebben. De heiligheid 

van God wil zeggen dat Hij geen enkele gemeenschap met het kwaad 

van ons kan hebben. God en het kwaad verhouden zich zoals vuur 

zich verhoudt tot de doornstruik. Vuur kan de doornstruik alleen 

maar verteren. Zegt de Schrift niet, Want onze God is een verterend 

vuur (Hebr. 12:29). Ook Hiskia verstaat het dat hij verkerende voor 

die rechterstoel niet kan bestaan in zichzelf.  

Hiskia kent zich niet alleen voor de rechterstoel, en daarin zeer 

schuldig, maar ook dat hij het zelf nooit goed gemaakt, nog afbetaald 

kan krijgen. Zo is het toch als er om een Borg geroepen gaat worden. 

De gevolgen van de zonden hebben een eeuwigdurende straf in zich. 

Het is niet over te doen, en nog minder beter te doen. Een hemelhoge 

schuld, die nooit meer weggewerkt kan worden.  

En dan zijn er maar twee mogelijkheden. Of het eeuwige oordeel 

wordt over Hiskia uitgesproken, of de Borg treedt in en neemt de 

schuld van Hiskia over. Oh geliefde lezer hoort u dat. Wellicht zijn 

we niet zo  bekend met het spreken over een Borg. Dat is ook wel te 

begrijpen, want spreken we er wel over, dan bepaald dat ons bij onze 
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hemelhoge schuld, en bij onze machteloosheid om het ooit nog goed 

te krijgen.  De Heere geve u en ons dat het gebed van Hiskia ons toch 

niet vreemd hoeft te zijn, of te blijven.  En we net als Hiskia, van een 

dierbare Borg en Zaligmaker mogen gaan weten, voor tijd en 

eeuwigheid beide. 

Van harte toegewenst      

                     

ds. A den Hartog Ochten 
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Diensten  
 

Donderdag 4 april 2019 

19.30 uur Contactavond 

 

Donderdag 18 april 2019 

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

 

Donderdag 25 april 2019 

19.30 uur  Kand. D. Baarssen, Urk 

 

Donderdag 2 mei 2019 

19.30 uur Ds. M. van Reenen, Oldebroek 

 

Donderdag 9 mei 2019 

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

 

Donderdag 15 mei 2019 

19.30 uur  Ds. M. van Sligtenhorst, Achterberg 

 

Donderdag 23 mei 2019 

19.30 uur Kand. D. Baarssen, Urk  

 

Donderdag 29 mei 2019 

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

 

Donderdag 6 juni 2019 

19.30 uur  Kand. D. Baarssen, Urk 

 

Donderdag 13 juni 2019 

19.30 uur Onbekend 

 

Donderdag 20 juni 2019 

19.30 uur  Ds. D.C. Flapper, Ede 

 

Donderdag 27 juni 2019 

19.30 uur Ds. W.J. op ’t Hof, Gameren 
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Wat ons gepredikt is 
 

97. Donderdagavond 10 januari 2019 

19.30 uur Ds. W. Roos 

Lezen:   Johannes 3 : 1 - 8 

Tekst:  Johannes 3 : 3, “Jezus antwoordde en zeide tot 

hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat 

iemand wederom geboren worde, hij kan het 

Koninkrijk Gods niet zien.” 
 

98. Donderdagavond 17 januari 2019 

19.30 uur Kand. D. Baarssen 

Lezen:   Lukas 5 : 1 - 11 

Tekst: Lukas 5 : 4, “En als Hij afliet van spreken, zeide 

Hij tot Simon: Steek af naar de diepte, en werp uw 

netten uit om te vangen.” 

Thema: Jezus beveelt Petrus 

Punten:  1e De tijd van dit bevel 

  2e Het bevel zelf 

  3e De belofte van de vangst 
 

99. Donderdagavond 24 januari 2019 

19.30 uur  Ds. G.J. Blankers 

Lezen:   Johannes 1 : 35 – 52 

Tekst:  Johannes 1 : 50, “Nathanaël antwoordde en zeide 

tot Hem: Rabbi! Gij zijt de Zone Gods, Gij zijt de 

Koning Israëls.” 
 

100. Donderdagavond 31 januari 2019 

19.30 uur  Ds. W.J. op ’t Hof 

Lezen:   Handelingen 5 : 12 – 42 

Tekst:  Handelingen 5 : 41, “Zij dan gingen heen van het 

aangezicht des raads, verblijd zijnde, dat zij waren 

waardig geacht geweest, om Zijns Naams wil 

smaadheid te lijden.” 

Thema: De apostelen in de verdrukking 

Punten: 1e Bedreigd 

  2e Gegeseld 

 3e Verblijd 
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101. Donderdagavond 6 februari 2019 

19.30 uur  Ds. M. van Sligtenhorst 

Lezen:   Esther 5 : 1 - 8 

Tekst:  Esther 5 : 1 - 8, “Het geschiedde nu aan den derden 

dag, dat Esther een koninklijk kleed aantrok, en 

stond in het binnenste voorhof van des konings 

huis, tegenover het huis des konings; de koning nu 

zat op zijn koninklijken troon, in het koninklijke 

huis, tegenover de deur van het huis.2 En het 

geschiedde, toen de koning de koningin Esther zag, 

staande in het voorhof, verkreeg zij genade in zijn 

ogen, zodat de koning den gouden scepter, die in 

zijn hand was, Esther toereikte; en Esther naderde, 

en roerde de spits des scepters aan. Toen zeide de 

koning tot haar: Wat is u, koningin Esther! of wat is 

uw verzoek? Het zal u gegeven worden, ook tot de 

helft des koninkrijks. Esther nu zeide: Indien het 

den koning goeddunkt, zo kome de koning met 

Haman heden tot den maaltijd, dien ik hem bereid 

heb. Toen zeide de koning: Doet Haman spoeden, 

dat hij het bevel van Esther doe. Als nu de koning 

met Haman tot den maaltijd, dien Esther bereid 

had, gekomen was, Zo zeide de koning tot Esther 

op den maaltijd des wijns: Wat is uw bede? en zij 

zal u gegeven worden; en wat is uw verzoek? Het 

zal geschieden, ook tot de helft des koninkrijks. 

Toen antwoordde Esther, en zeide: Mijn bede en 

verzoek is: Indien ik genade gevonden heb in de 

ogen des konings, en indien het den koning 

goeddunkt, mij te geven mijn bede, en mijn verzoek 

te doen, zo kome de koning met Haman tot den 

maaltijd, dien ik hem bereiden zal; zo zal ik morgen 

doen naar het bevel des konings.” 

Thema: De gouden scepter toegereikt 

Punten: 1e Het gaan naar de genade troon 

  2e Het gaan naar de koningstroon 

 3e Het aanraken van de gouden Scepter 
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102. Woensdagmiddag 13 februari 2019 

15.30 uur Ds. W.J. op ‘t Hof 

Lezen:   Mattheus 6 : 5 – 15 

Tekst: Mattheus 6 : 11, “Geef ons heden ons dagelijks 

brood.” 

Thema: De biddagbede in het Onze Vader 

Punten:  1e De plaats van de bede in het Onze Vader 

  2e Waarom gevraagd wordt 

  3e Voor hoelang gevraagd wordt 

  4e Voor hoeveel gevraagd wordt 
 

103. Donderdagavond 21 februari 2019 

19.30 uur Ds. J. van Meggelen 

Lezen:   Jacobus 1 : 1 - 12 

Tekst: Jacobus 1 : 2, “Acht het voor grote vreugde, mijn 

broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen 

valt;” 

Punten:  1e Broeders   

2e Verzoekingen 

  3e Vreugde 
 

104. Donderdagavond 28 februari 2019 

19.30 uur Kand. D. Baarssen 

Lezen:   Lukas 19 : 1 - 10 

Tekst: Lukas 19 : 10, “Want de Zoon des mensen is 

gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat 

verloren was.” 

Punten:  1e Verloren   

2e Zoeken 

  3e Zalig maken 
 

105. Donderdagavond 14 maart 2019  

19.30 uur Ds. W. Roos 

Lezen:   Johannes 16 : 22 - 33 

Tekst: Johannes 16 : 23, “En in dien dag zult gij Mij niets 

vragen. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij 

den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u 

geven.” 
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106. Donderdagavond 21 maart 2019 

19.30 uur  Kand. D. Baarssen 

Lezen:   Lukas 5 : 1-11 

Tekst: Lukas 5 : 8, “En Simon Petrus, dat ziende, viel 

neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere! ga 

uit van mij; want ik ben een zondig mens.”  

Punten:  1e Wat Petrus zag   

2e Wat Petrus deed 

  3e Wat Petrus beleed 
 

107. Donderdagavond 28 maart 2019 

14.30 uur  Ds. W.J. op ’t Hof 

Lezen:   Lukas 6 : 46 – 49 

Tekst:  Lukas 6 : 48 M, “… en groef, en verdiepte …” 

Thema: De wijze bouwer bij Lukas 

Punten:  1e De steenrots is Verborgen 

  2e De steenrots ligt diep 

  3e De steenrots als vast fundament 

 

 
 

Collecten 
 

Donderdag 10 januari 2019 €   133,50 

Donderdag 17 januari 2019 €   140,00 

Donderdag 24 januari 2019 €   154,50 

Donderdag 31 januari 2019  

Donderdag 6 februari 2019 €   184,60 

Woensdag 13 februari 2019 € 1199,50 

Donderdag 21 februari 2019 €   166,55 

Donderdag 28 februari 2019  

Donderdag 14 maart 2019 €   115,00 

Donderdag 21 maart 2019 €   140,50 

Donderdag 28 maart 2019 €   127,50 

Giften bank €   170,00 

Totaal: € 2531,65 

 

  



- 10 - 
13e Contactblad HGCU 01-04-2019 

Uit het bestuur 
 

12,5 jarig jubileum 

Afgelopen 21 maart mochten Louwe en Nelie Ruizendaal gedenken 

dat ze 12,5 jaar geleden in het huwelijk mochten treden. Wat is het 

groot als we terug mogen zien op deze periode. Periodes van verdriet, 

moeite en zorgen maar ook kennen jullie periodes van blijdschap en 

dankbaarheid. En waar zijn jullie met dit alles uitgekomen? Als het 

nog steeds is dat je bij jezelf uitkomt dan is het tot oneer van de 

Heere. Maar als het mag zijn dat je met alles bij de Heere mag 

uitkomen dan is dat voor zowel het lichamelijke als het geestelijke 

een grote en heerlijke zaak. Deze zaak kent een mens van nature niet 

maar alleen als hij het bloed van de Heere Jezus Christus deelachtig 

geworden is. En ook als we dat mogen kennen is het onmogelijk om 

aan de voeten van de Heere Jezus terecht te komen. Dat moet elke 

keer opnieuw geleerd worden. We moeten elke keer weer opnieuw 

leren dat we er zelf helemaal tussenuit vallen en dat het alleen in en 

door Christus geschied. Job moest ook zeggen “De Heere heeft 

gegeven. De Heere heeft genomen en de naam des Heeren zij 

geprezen.” Wat zou het heerlijk zijn als we ook op dat plekje terecht 

mogen komen in voorspoed maar ook in tegenspoed! En daarom is 

het zo noodzakelijk dat we de Heere Jezus Christus als onze 

persoonlijke Borg en Middelaar mogen kennen. En dat geve de Heere 

jullie en ons allen. 
 

Ziekte 

Ds. A. den Hartog (Wethouder van Lavierenstraat 24, 4051AW, 

Ochten) heeft in de afgelopen periode niet bij ons voor kunnen gaan 

i.v.m. een geluid van een haakse slijper in zijn oren. Dit is zeer 

vermoeiend en heeft hij de preekbeurten af moeten zeggen. Er zullen 

onderzoeken gedaan moeten worden of dit en hoe dit verholpen kan 

worden. Laten we alle predikanten en kandidaten opdragen in onze 

gebeden en in het bijzonder de zieken. Dat de Heere hen allen 

gedenken mag en dat ze de nabijheid des Heeren mogen proeven en 

smaken. Dan kunnen er zoveel vragen opkomen en dan zijn er zoveel 

bestrijdingen maar dat ze met dat alles maar bij de Heere alleen uit 

mogen komen. Hoe onmogelijk dit ook is vanuit de mens. Maar wat 

onmogelijk is bij de mensen is mogelijk bij God! “Doch wie roeme, 

die roeme in den Heere” Dan mag er weleens het verlangen zijn om 

thuisgehaald te worden. En dan mogen we verlangen naar dat laatste 
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bazuingeluid. Dat Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. 

Wat een heerlijkheid zal dat zijn als Hij daar staat in zijn blinkend 

witte kleed! Maar wat een oordeel zal het zijn als we Hem dan niet 

kennen. Dat we daar kennis aan hebben en anders krijgen.   
 

Catechisatie 

Op de contactavond werd de vraag gesteld door één van de leden of 

er ook door anderen animo is voor jongerencatechisatie. We willen 

als bestuur hierop ingaan en in september starten met een jongeren 

groep. Willen degene die hun kinderen hiervoor aan willen melden 

een email sturen naar Pieter op ’t Hof dat is info@hgcu.nl.  
 

Contactavond 4 april 2019 

De avond werd geopend met gebed door dhr. D. Baarssen. Gezongen 

werd Psalm 78:2 en 3, gelezen werd uit Jozua vier met een korte 

meditatie over de verzamelde stenen voor het nageslacht. De stenen 

getuigen van het werk van God in verleden dagen. Dit om ons te 

bemoedigen dat de Heere doorgaat met zijn eigen werk. Het 

belangrijkste zal zijn dat we daar ook persoonlijke kennis aan hebben 

voor de tijd maar ook voor de eeuwigheid 
 

Hierna heeft dhr. P. Peters verslag gedaan van de financiën. We 

mochten terug kijken op een jaar dat positief is afgesloten.  Gezien 

het positieve verslag werd voorgesteld om eens per kwartaal een 

collecte voor een goed doel in te stellen. 
 

In de rondvraag werd gevraagd om een dimmer op de verlichting. 

Verder was er een vraag of er mogelijk ook catechisatie gegeven zou 

kunnen worden. Alsook hoe het stond met de evangelisatie. Dhr. P. 

op ’t Hof deed na beantwoording van de vragen een oproep tot gebed 

voor het comité en voor de predikanten die mogen voorgaan. Dat de 

Heere nog arbeiders mocht uitstoten in zijn wijngaard. Maar bovenal 

dat een ieder zou mogen komen tot de kennis van de Heere Jezus 

Christus. Nadat we Psalm 42 vers 1 en 3 hadden gezongen was er een 

korte pauze. 
 

Na de pauze heeft dhr. D. Baarssen een presentatie gegeven over het 

leven, het werk en de invloed van Alexander Comrie (1706-1774). 

Dhr. P. Peters vroeg ons nog te zingen Psalm 74 : 15 en 20 waarna 

hij de avond sloot met dankgebed.  

 

Het bestuur 

 

mailto:info@hgcu.nl
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Kinderbijbelclub 

Elke zaterdagmiddag wordt er Kinderbijbelclub gehouden voor de 

kinderen van het AZC in Luttelgeest. Het is een belangrijk dat deze 

kinderen na hun aankomst in Nederland op zaterdagmiddag een 

Bijbelverhaal horen zodat ze leren Wie de Heere Jezus is. Daarnaast 

spelen, knutselen we. We leren een Bijbeltekst, zingen we samen en 

bidden we voor en met hen.  

 

In de één na laatste week van de zomervakantie (week 33) wordt er 

VakantieBijbelWeek gehouden voor de kinderen op het AZC en op 

twee plaatsen in Emmeloord. Hier komen veel kinderen die weinig in 

aanraking komen met Gods Woord. Vijf dagen lang zijn de kinderen 

welkom en horen ze elke dag een Bijbelverhaal en doen we dezelfde 

activiteiten als op een clubmiddag. 

 

De leiding bestaat uit een interkerkelijke groep jongelui en 

volwassenen uit Urk en de Noordoostpolder die onder 

verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Gemeente in 

Emmeloord dit werk uitvoert. Een aantal van de taken zijn: speelgoed 

klaarzetten, catering regelen, knutselen met de kinderen, een 

Bijbeltekst aanleren, een Bijbelverhaal vertellen, dag-leiding nemen, 

werkjes voorbereiden en klaarmaken, kinderen ophalen en weer thuis 

brengen, presentielijst bijhouden, een spel spelen. We zoeken mensen 

die het team willen versterken. Je kunt zelf aangeven op welke data 

je meedoet met de club. Er zijn teamleden die 1x per maand meedoen 

of vaker of minder vaak. Vanuit Emmeloord wordt er vervoer 

geregeld. Het verzamelpunt is de Moria-kerk. Vaak is er ook een 

rijder uit Urk. De tijden zijn van 14.15 uur tot 17.30 uur. 

 

Voel je je aangesproken en wil je verantwoordelijkheid nemen voor 

een stukje van dit werk? Zoek je een plek om je maatschappelijke 

stage te doen? Wil je graag meer weten over dit werk of een keertje 

meelopen?   

 

Neem contact op met: kbcluttelgeest@gmail.com  of met Lydia 

Kerpel: lydia.kerpel@gmail.com (06-10588392)   
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Leesrooster 
 

April:    Mei: 

1.    Richteren 6; 7  1.   2 Samuel 5:1-10; 1 kronieken 11; 12                   

2.    Richteren 8; 9  2.   Psalm 133; 106; 107   

3.    Richteren 10; 11; 12 3.   2 Samuel 5:11-6:23; 1 kronieken 13; 14; 15; 16 

4.    Richteren 13; 14; 15  4.   Psalm 1; 2; 15; 22; 23; 24; 47; 68        

5.    Richteren 16; 17; 18 5.   Psalm 89; 96; 100; 101; 105; 132 

6.    Richteren 19; 20; 21 6.   2 Samuel 7; 1 Kronieken 17         

7.    Ruth 1; 2; 3; 4  7.   Psalm 25; 29; 33; 36; 39 

8.    1 Samuel 1; 2; 3  8.   2 Samuel 8; 9; 1 Kronieken 18 

9.    1 Samuel 4; 5; 6; 7; 8 9.   Psalm 50; 53; 60; 75              

10.  1 Samuel 9; 10; 11;12 10. 2 Samuel 10; 1 Kronieken; Psalm 20                                         

11. 1 Samuel 13; 14              11.  Psalm 65; 66; 67; 69; 70 

12. 1 Samuel 15; 16; 17              12.  2 Samuel 11; 12; 1 Kronieken 20 

13. 1 Samuel 18;19;20; Ps.11;59 13.  Psalm 32; 51; 86; 122; 

14. 1 Samuel 21; 22; 23; 24         14.  2 Samuel 13; 14; 15; 

15. Psalm 7; 27; 31; 34; 52           15.  Psalm 3; 4; 12; 13; 28; 55 

16. Psalm 56; 120; 140; 141; 142 16.  2 Samuel 16; 17; 18 

17. 1 Samuel 25; 26; 27               17.  Psalm 26; 40; 58; 61; 62; 64 

18. Psalm 17; 35; 54; 63               18.  2 Samuel 19; 20; 21 

19. 1 Sam. 28; 29; 30; 31; Ps. 18  19.  Psalm 5; 38; 41; 42 

20. Ps.121;123;124;125;128;129;130    20.  2 Samuel 22; 23; Psalm 57   

21. 2 Samuel 1; 2; 3; 4   21.  Psalm 95; 97; 98; 99 

22. Ps. 6;8;9;10;14;16;19;21;22;  22.  2 Samuel 24; 1 Kronieken; Psalm 30 

23. 1 Kronieken 1; 2            23.  Psalm 108; 109; 110                  

24. Ps. 43; 44; 45; 49; 84; 85; 87  24.  1 Kronieken 23; 24; 25;         

25. 1 Kronieken 3; 4; 5             25.  Psalm 131; 138; 139; 143; 144; 145    

26. Psalm 73; 77; 78              26.  1 Kronieken 26; 27; 28; 29; Psalm 127   

27. 1 Kronieken 6              27.  Psalm 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118 

28. Psalm 81; 88; 92; 93              28.  1 Koningen 1; 2; Psalm 37; 71; 94                                                    

29. 1 Kronieken 7; 8; 9; 10          29.  Psalm 119:1-88  

30. Psalm 102; 103; 104  30.  1 Koningen 3;4; 2 Kronieken 1; Psalm 72 

    31.  Psalm 199 : 89-176                      
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Juni:     Juli: 

1.   Hooglied 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8     1.    2 Koningen 5; 6; 7; 8 

2.   Spreuken 1; 2; 3     2.    2 Koningen 9; 10; 11 

3.   Spreuken 4; 5; 6    3.    2 Koningen 12; 13; 2 Kronieken 24                                                              

4.   Spreuken 7; 8; 9                                      4.    2 Koningen 14; 2 Kronieken 25                                                               

5.   Spreuken 10;11;12   5.    Jona 1; 2; 3; 4                                                             

6.   Spreuken 13; 14; 15   6.    2 Koningen 15; 2 Kronieken 26 

7.   Spreuken 16; 17; 18   7.    Jesaja 1; 2; 3; 4 

8.   Spreuken 19; 20; 21   8.    Jesaja 5; 6; 7; 8 

9.   Spreuken 22; 23; 24   9.    Amos 1; 2; 3; 4 

10. 1 Koningen 5; 6; 2 Kronieken 2; 3  10.  Amos 6; 7; 8; 9 

11. 1 Koningen 7; 2 Kronieken 4  11.  2 Kronieken 27; Jesaja 9; 10; 11; 12 

12. 1 Koningen 8; 2 Kronieken 5  12.  Micha 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 

13. 2 kronieken 6; 7; Psalm 136  13.  2 Kronieken 28; 2 koningen 16; 17 

14. Psalm 134; 146; 147; 148; 149; 150      14.  Jesaja 13; 14; 15; 16; 17 

15. 1 koningen 9; 2 Kronieken 8  15.  Jesaja 18; 19; 20; 21; 22 

16. Spreuken 25; 26                  16.  Jesaja 23; 24; 25; 26; 27 

17. Spreuken 27; 28; 29                  17.  2 Kon. 18:1-8; 2 Kron. 29; 30; 31; Ps. 48      

18. Prediker 1; 2; 3; 4; 5; 6;    18.  Hosea 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 

19. Prediker 7; 8; 9; 10; 11; 12         19.  Hosea 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 

20. 1 Koningen 10; 11; 2 Kronieken 9  20.  Jesaja 28; 29; 30 

21. Spreuken 30; 31                  21.  Jesaja 31; 32; 33; 34; 35; 36 

22. 1 Koningen12; 13; 14                 22.  Jesaja 37; 38; 39; Psalm 76 

23. 2 Kronieken 10; 11; 12;    23.  Jesaja 40; 41; 42; 43 

24. 1 Kon. 15:1-24; 2 Kron. 13; 14; 15; 16  24.  Jesaja 44; 45; 46; 47; 48 

25.1 Koningen 15:25-16:34; 2 Kron. 17 25.  2 Kon. 18:9-19:37; Psalm 46; 80; 135 

26. 1 Koningen 17; 18; 19                26.  Jesaja 49; 50; 51; 52; 53 

27. 1 Koningen 20; 21   27.  Jesaja 54; 55; 56; 57; 58 

28. 1 Koningen 22; 2 Kronieken 18  28.  Jesaja 59; 60; 61; 62; 63 

29. 2 Kronieken 19; 20; 21; 22; 23  29.  Jesaja 64; 65; 66 

30. 2 Koningen 1; 2; 3; 4;    30.  2 Koningen 20; 21 

31.  2 Kronieken 32; 33 
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Ter bezinning 
 

De regels voor de eredienst (12) 

 

Inleiding 

Wanneer we verder nadenken over de betekenis van de doop, hoeven 

we niet te negeren wat er in het verleden, zeker in onze 

gereformeerde traditie allemaal gedacht en geschreven is over de 

doop. Met andere woorden: we zijn niet de eersten die erover 

nadenken. Weliswaar moeten we ons uitgangspunt nemen in de 

Heilige Schrift, zoals we vorige keer gedaan hebben door de Bijbels 

gegevens op dit punt te inventariseren. Maar we proberen de 

gegevens ook met elkaar te verbinden zodat we leren begrijpen wat 

de Heere ons precies wil leren in en met de doop. De Bijbel is geen 

theologisch handboek, maar als we de Bijbel zien als een kloppend 

en samenhangend geheel door God Zelf gegeven, brengt dat met zich 

mee dat we ook verbanden mogen zien tussen verschillende 

Schriftgegevens. Gedachtelijnen kunnen ons helpen om het verband 

te zien.       

  Wij geloven dat de Schrift ons alles leert wat tot 

zaligheid nodig is. In de Bijbel leren we God kennen als Vader, Zoon 

en Heilige Geest, maar de Bijbel geeft ons ook kennis over onszelf. 

De Bijbel onderwijst ons over onze afkomst, onze val in het paradijs, 

maar ook over onze toekomst. Verder bevat Gods Woord ook de 

geboden van God. We zeggen daarom ook wel dat de Schrift ons 

richtsnoer is en de norm aangeeft. Als we de Schrift zo zien, 

ontkomen we er niet aan om dingen af te leiden uit de Schrift en die 

ook als waar te erkennen ook als ze niet nadrukkelijk naar de letter in 

de Bijbel staan.  

Een enkel voorbeeld dat iedereen begrijpen kan, volstaat. De 

Schrift zegt niet letterlijk dat ik met naam en toenaam een zondaar 

ben. Maar de Schrift zegt wel in zijn algemeenheid dat door één 

mens (Adam) de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de 

dood. Ja, ook zegt de Schrift dat de zonde over alle mensen gekomen 

is (Romeinen 5). We kunnen hier gemakkelijk uit afleiden dat ook al 

worden wij niet nadrukkelijk met naam en toenaam allemaal 

genoemd en gekwalificeerd als zondaren, wij het toch wel zijn. 

Immers alle mensen zijn het. Dat betekent wanneer ik een mens ben, 

ik dus ook een zondaar ben. Wat ik hiermee zeggen wil, is dat de 
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dingen die we van Gods Woord af kunnen leiden net zozeer de 

waarheid zijn als de letterlijke Bijbeltekst.  

Verder moeten wij niet te groot over onszelf en over ons 

eigen verstand denken wanneer we de Bijbel lezen. We hebben niet 

voor niets verlichte ogen van het verstand nodig van de Heilige 

Geest. Ook zijn wij niet de beste Bijbellezers. Mensen die net doen 

of zij voor het eerst goed de Bijbel lezen, komen toch vaak niet 

verder dan dat ze hun eigen gedachten die ze al hebben in de Schrift 

teruglezen. Ze komen we niet verder. Daarom is het goed dat we ook 

luisteren naar andere Bijbellezers. De Schrift wordt al duizenden 

jaren bestudeerd en heeft nieuwe en oude lezers. Dikwijls hadden 

oudere lezers meer licht en gaven gekregen van God om de Schrift te 

verstaan dan wij. Dan kunnen we hun inzichten, niet dan tot onze 

schade negeren. Dat geldt ook voor onze gereformeerde 

belijdenisgeschriften die in de Dordtse synode (1618-1619) die we 

dit jaar gedenken, internationaal door geleerden uit buiten en 

binnenland erkend zijn als de zuivere waarheid van de Schrift.  

 

De doop een sacrament 

In de gereformeerde belijdenisgeschriften wordt de doop behandeld 

in het kader van de sacramentsleer. Het woord sacrament is afgeleid 

van een Latijns woord sacramentum. Dat wij dit woord aan het Latijn 

ontlenen, hoeft ons niet te verbazen. Het Latijn is in de kerk van het 

Westen meer dan een millennium (Latijn voor duizend jaar) de 

kerkelijke taal geweest. Wie een woordenboek raadpleegt voor de 

betekenis van dit woord komt verschillende betekenissen tegen. 

Kerkelijk betekent het zoveel als een religieus geheim. Het woord 

sacramentum is in de Latijnse vertaling van de Bijbel (Vulgaat) de 

weergave van het Griekse woord musterion. Een mysterie is een 

geheim, een zaak die eerst onbekend was, maar nu bekend is 

geworden. 

 In de Vroege Kerk had de doop ook iets van een geheimenis 

dat niet voor iedereen bedoeld was om te weten, alleen voor de kring 

van de ingewijden. Heidenen die overkwamen tot het christelijk 

geloof werden eerst onderwezen (gecatechiseerd) en daarna werden 

ze toegelaten tot de sacramenten, dat wil zeggen tot doop en 

avondmaal. Dat de sacramenten alleen voor ingewijden waren, bracht 

helaas ook weer vooroordelen met zich mee. Mensen die het niet 

begrepen, dachten bijvoorbeeld dat er bij het avondmaal letterlijk 

vlees en bloed werd gegeten. Zij verweten christenen dat het 

kannibalen waren. Het zou te ver voeren om hier een geschiedenis te 
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schetsen van het woord sacrament, maar het is in elk geval goed om 

te weten waar het woord vandaan komt dat wij gebruiken.  

 Ook is het goed om te weten dat in de gereformeerde traditie 

er een eigen invulling gegeven wordt aan het woord sacrament. 

Daarom moeten we niet meteen zeggen dat het spreken over 

sacramenten Rooms is, want bij de begrippen die we gebruiken gaat 

het niet alleen om de klank van de woorden, maar om de 

woordbetekenis. Termen kunnen zwaarbeladen zijn door een 

betekenis die ze gehad hebben, maar het staat ons niet in de weg om 

een nieuwe invulling te geven aan een woord. Dus we zijn er niet als 

we een woordenboek opslaan en kijken naar enkele 

woordbetekenissen van een woord, maar we moeten kijken welke 

invulling een woord heeft gekregen. 

 

De sacramenten 

In zondag 25 van de Heidelbergse Catechimus (1563) wordt 

gesproken over de sacramenten. Daarmee worden bedoeld doop en 

avondmaal. Voordat er over de inhoud van de sacramenten 

gesproken wordt, wordt eerst duidelijk gemaakt dat sacramenten op 

zichzelf genomen niets doen. Ze hebben geen werking van zichzelf 

(vraag en antwoord 65). De Roomse kerk leerde dit wel, maar het 

Woord maakt duidelijk dat dit niet zo is. Ook het Woord heeft 

trouwens geen automatische werking. Het gaat erom dat God het 

Woord gebruikt in ons leven. Zo is het ook met de sacramenten. Wij 

kunnen niet over God beschikken in de sacramenten. God is vrij en 

soeverein in het uitdelen van Zijn genade. Het is dus niet zo wanneer 

men maar gedoopt is en aan het avondmaal deelneemt, dit ook 

betekent dat het geloof gewerkt is. Of dat het gesterkt wordt. Want 

om gesterkt te worden, moet er eerst geloof zijn. Het geloof wordt 

volgens antwoord 65 gewerkt door de Heilige Geest. Hij is de 

Werkmeester van het geloof. Daarvoor gebruikt God de 

genademiddelen. Dat zijn bijvoorbeeld het Woord en de 

sacramenten. Dit inzicht brengt ook met zich mee dat wij gebonden 

zijn aan de genademiddelen om het ware geloof te ontvangen. Nu 

wordt gezegd dat de Heilige Geest het geloof in ons hart werkt door 

de verkondiging van het heilig evangelie. Dat is dus het middel 

waardoor het geloof in het hart gewerkt wordt. Maar het geloof wordt 

niet alleen door de Heilige Geest gewerkt, maar het wordt ook 

versterkt. En dan zijn we bij de sacramenten. De Heilige Geest sterkt 

dus het geloof, dat er al is, door het gebruik van de sacramenten. 

Sacramenten kunnen door de Heilige Geest alleen een versterkende 
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werking hebben van het geloof, maar ze verwekken het geloof zelf 

niet. Dat zet de sacramenten ook in het juiste licht. Voor de werking 

van het geloof worden de sacramenten door God niet gebruikt. 

Daarvoor gebruikt God het evangelie.    

Op de vraag wat sacramenten zijn, zegt de Catechismus 

twee dingen. Het zijn tekenen en zegelen door God ingesteld. Dus de 

sacramenten zijn niet door mensen, maar door God ingesteld en ze 

dragen het karakter van teken en zegel (vraag en antwoord 66). Het 

tekenkarakter van de sacramenten is ons denk ik wel duidelijk. 

Iedereen begrijpt dat het doopwater een teken is van een betekenende 

zaak. Het doopwater wijst op onze vuilheid door de zonde, het wijst 

ook op de wassing en reiniging van de zonde. Ten diepste is de zaak 

die bedoeld wordt het bloed van Christus dat wast en reinigt van alle 

zonde. Bij het avondmaal zien de tekenen van brood en wijn op het 

lichaam en bloed van de Heere Jezus. Maar nu worden de 

sacramenten ook zegelen genoemd. Een zegel is stempel dat iemand 

ergens op zet. Het zegel verzekert ons de echtheid van wie het 

afkomstig is, denk maar aan een koninklijk zegel.  En wat verzekert 

dit zegel dan? En het antwoord is dat God met het zegel verzekert 

van de waarheid van Zijn belofte gedaan in het evangelie. De inhoud 

van die belofte is dat God om Christus’ wil vergeving van zonde en 

eeuwig leven geeft. Denk bijvoorbeeld aan de bekende belofte van 

Johannes 3 vers 16.  

 Tenslotte zij nog opgemerkt dat de tekenen en zegelen heilig 

genoemd worden. Op zich is water, brood en wijn niet heilig. Maar 

als deze zaken apart gezet worden tot een heilig gebruik zijn ze dat 

wel. Dan betekent het ook dat we eerbiedig met deze zaken omgaan. 

Niet alleen met het heilig avondmaal, waar volgens Paulus in 1 

Korinthe 11 de nodige zelfbeproeving aan vooraf dient te gaan, maar 

ook met de heilige doop. Niets voor niets heeft de Heere Jezus het 

doopbevel samengevoegd met het bevel tot onderwijs. Wij dienen 

onderwezen te zijn in de sacramenten, zodat we die met onderscheid 

zullen gebruiken.  

 

Artikel 33 van de sacramenten 

 In artikel 33 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) staat dat 

God de sacramenten gegeven heeft vanwege onze grofheid en 

zwakheid. Daar wordt mee bedoeld dat wij zo grof en onwetend 

geworden zijn dat we geestelijke zaken niet meer zomaar begrijpen 

kunnen. Wij vinden het al gauw te moeilijk. In plaats dat God ons 

daarom laat in onze dwaasheid en geestelijk onbegrip, komt God ons 
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echter tegemoet in het geven van de sacramenten. God past zich dus 

enigszins aan bij onze zwakheid. We zien dat al in de Bijbel. God is 

een onzichtbare Geest, maar wij kunnen dat niet begrijpen of ons 

daar een voorstelling bij maken. Ten diepste mag dat ook niet. We 

mogen niet menselijk denken over God. En toch komt God ons 

tegemoet door te spreken op mensvormige wijze. Bijvoorbeeld Psalm 

18. Daar staat dat God woont in een paleis, Hij heeft een aangezicht 

of gelaat en ook oren om te horen (vers 7). Er wordt gesproken over 

de neus en de mond van God (vers 9), maar ook over Zijn voeten 

(vers 10) en Zijn rechterhand (vers 36). In hetzelfde hoofdstuk wordt 

God vergeleken met iets onpersoonlijks, bijvoorbeeld in vers 3: 

steenrots, burcht, rots, schild, hoorn en hoog vertrek. Soms wordt in 

de Bijbel zelfs een beeld gebruikt uit de dierenwereld. In Psalm 17 

vers 8 en in Ruth 2 vers 12 bijvoorbeeld heeft God vleugels. 

 Net als de Catechismus wijst de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis op het teken en zegelkarakter van Gods beloften, 

maar voegt daar nog iets aan toe. Het zijn ook panden van Gods 

goedwilligheid en genade voor ons. Een pand is net als een zegel een 

soort zekering. We kennen het pand in de juridische en financiële 

wereld namelijk het onderpand. Zo geeft God ons in de sacramenten 

zekeringen of bevestigingen van Zijn goedwilligheid en genade voor 

ons. De belijdenis zegt verder dat de sacramenten bedoeld zijn om 

ons geloof te voeden en te onderhouden. Ook dat beeld kunnen we 

begrijpen. zoals het voor het lichaam voeding en onderhouding nodig 

is, zo is dat geestelijk net zo. Opnieuw wordt onderstreept dat de 

sacramenten niet zomaar vanzelf werken, want het is God die ze 

gebruikt als middel om in ons te werken door de kracht van de 

Heilige Geest. Verder wordt er op gewezen dat er twee sacramenten 

zijn: doop en avondmaal. En dus geen zeven zoals in de Rooms 

Katholieke Kerk. 

 

De doop 

De heilige doop wordt in de Heidelbergse Catechismus eerst 

behandeld (zondag 26). De vraag wordt gesteld hoe men daardoor 

vermaand en verzekerd wordt. Dat wil zeggen: onderwezen en 

verzekerd. De kern van het evangelie en dus ook van het sacrament is 

het offer van Christus aan het kruis. Daarover gaat ook de heilige 

doop want Christus heeft dit ‘uitwendig waterbad’ ingezet en 

toegezegd dat ik zo zeker van al mijn zonden gewassen ben door het 

bloed en de Geest van Christus als het uitwendige water de 
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onreinheid of onzuiverheid van het lichaam wegneemt (vraag en 

antwoord 69).  

Deze afwassing van zonden is niets anders dan de vergeving van 

zonde. De grond hiervoor is het bloed van Christus dat Hij in zijn 

offer aan het kruis gestort heeft. Verder wordt er niet alleen 

gesproken over het bloed van Christus, maar ook over de Geest. Het 

gewassen zijn met de Geest van Christus ziet op de vernieuwing of 

de heiliging. Antwoord 70 zegt dan: opdat wij hoe langer hoe meer 

der zonden afsterven, en in een godzalig, onstraffelijk leven 

wandelen.  

In vraag 71 wordt gevraagd naar het Schriftbewijs voor deze zaken. 

Dat laat zien dat de Schrift de norm is voor de Heidelbergse 

Catechismus. Niet de traditie  was de norm voor de reformatie, maar 

de Schrift. We kennen wellicht de Latijnse woorden: sola scriptura: 

de Schrift alleen. We zien dat ook in de vele schriftverwijzingen 

onder elke vraag en antwoord. Zacharias Ursinus (1534-1583), want 

hij was de belangrijkste auteur van de Heidelberger Catechismus, 

verwijst dan naar het doopbevel of de doopzinzetting zoals de Heere 

Jezus die Zijn discipelen gegeven heeft in Mattheus 28 en Markus 

16. Verder noemt de Schrift de doop het bad der wedergeboorte en de 

afwassing der zonden (Tit. 3:5. Hand. 22:16). 

In zondag 27 gaan er nog drie vragen en antwoorden over de doop. 

Nog eens wordt de vraag gesteld of de uiterlijke doop of het 

waterbad niet de afwassing zelf is. Dat wordt ontkend. Het gaat 

steeds om de zaak waarnaar verwezen wordt. Alleen het bloed van 

Jezus Christus en de toepassing daarvan door de Heilige Geest zorgt 

uiteindelijk voor de reiniging van alle zonden (vraag en antwoord 

72).  

De reden dat in de Schrift, of door de auteur daarvan de Heilige 

Geest, gesproken wordt van de doop als ‘het bad der wedergeboorte’ 

en ‘de afwassing der zonden’ is om ons te leren en te verzekeren. 

God leert ons dat zoals het water de vuilheid van het lichaam afwast, 

zo ook onze zonden door het bloed en de Geest van Jezus Christus 

worden weggenomen. God verzekert ons tegelijkertijd dat wij zo 

zeker van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uiterlijk met 

het water gewassen worden. Hier worden ook de woorden ‘Goddelijk 

pand’ en ‘waarteken’ gebruikt (vraag en antwoord 73).  

Tenslotte wordt de vraag gesteld of men ook jonge kinderen zal 

dopen. Deze vraag speelde niet in de Rooms Katholieke Kerk, maar 

ze speelde wel in de linkervleugel van de reformatie. De wederdopers 

beweerden immers dat alleen de geloofsdoop Bijbels geoorloofd was 
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en dat men stoppen moest met de doop van jonge kinderen. Er 

worden dan drie gronden in de Heidelbergse Catchismus gegeven 

voor de kinderdoop. De eerste is dat kinderen net als de volwassenen 

behoren tot Gods verbond. De tweede is dat kinderen net als 

volwassen behoren tot Gods gemeente. En het derde is dat ook 

kinderen de verlossing van zonden en het geloof door de Heilige 

Geest is toegezegd. Omdat de doop het teken is van het verbond en 

het teken van inlijving in de Christelijke Kerk, moet dit teken ook 

toegepast worden op kinderen. Net zozeer als in het Oude Testament 

dit gebeurde door het Oudtestamentische verbondsteken, namelijk de 

besnijdenis. In het Nieuwe Testament is echter de doop inzet (vraag 

en antwoord 74). Hiermee wordt aan de ene kant de eenheid van 

Gods verbond en van de Heilige Schrift onderstreept, maar aan de 

andere kant wordt ook benoemd de vernieuwing van het 

verbondsteken. Dat was eerder een bloedig teken, namelijk de 

besnijdenis, maar sinds de komst van Christus is dat een onbloedig 

teken, namelijk de doop.  

 

Artikel 34 van de heilige doop 

In artikel 34 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt ingegaan 

op de reden waarom in het Nieuwe Testament er geen sprake meer is 

van een bloedig verbondsteken zoals de besnijdenis. Dat komt omdat 

Christus het einde, dat wil zeggen de vervulling van de wet is. 

Doordat Hij Zijn bloed heeft vergoten tot verzoening en voldoening 

van de zonden , heeft Hij een einde gemaakt aan alle andere 

bloedstortingen.   

Nu de besnijdenis heeft afgedaan, heeft Hij in plaats daarvan de doop 

verordent. Door het sacrament van de doop worden wij in Gods Kerk 

ontvangen. Maar door dit sacrament worden we ook van alle andere 

volken en vreemde godsdiensten afgezonderd en apart gezet voor de 

Heere. De geloofsbelijdenis noemt de doop ‘Zijn merk en veldteken’ 

dat wij dan dragen. Dat teken geeft dus aan waar je bij hoort. We 

kennen de uitdrukking: ‘je hebt een gedoopt voorhoofd’. Dat 

betekent je hoort bij Gods Kerk, je bent apart gezet. En: adeldom 

verplicht. Zoals in de Heidelbergse Catechismus al werd aangegeven. 

De doop verplicht om de zonden af te sterven en in een godzalig 

onstraffelijk leven te wandelen. Verder is de doop ook een troostrijk 

getuigenis voor ons ‘dat Hij in eeuwigheid onze God zijn zal, ons 

zijnde een genadig Vader’. We merken dat onze belijdenisgeschriften 

teken en zaak dicht bij elkaar houden. Ze gaan uit van de 

werkelijkheid van het geloof. Ze redeneren dus niet van de mens en 
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zijn ongeloof en alle problemen die dat met zich meebrengt. Ze 

denken vanuit God. Wat God onderwijst en verzekert is zeker. 

We kunnen ook zeggen dat de geloofsbelijdenis ervan uitgaat dat 

God werkt. God beveelt niet alleen te dopen in de naam van de 

Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar het bloed van Christus heeft ook 

een werkzame kracht in de ziel door de Heilige Geest. De Geest 

besprengt als het ware de ziel en zuivert die van de zonde. De Geest 

wederbaart ons zegt Guido de Bres (1522-1567), de opsteller van de 

geloofsbelijdenis, van kinderen des toorn tot kinderen van God.   

De dienaars die het sacrament bedienen, geven het zichtbare 

sacrament, maar de Heere Zelf geeft waar het sacrament op wijst: de 

onzienlijke genade, die onze ziel wast, zuivert en reinigt van alle 

vuiligheden en ongerechtigheden. De Heere doet ons de nieuwe mens 

aan en trekt de oude uit met al zijn werken. De Heere vernieuwt het 

hart en vervult het met vertroosting. De Heere geeft ook zekerheid 

van Gods Vaderlijke goedheid. 

Net als in de Heidelbergse Catechismus wordt in de geloofsbelijdenis 

gesteld dat de kinderen van de gelovigen gedoopt behoren te worden. 

Zij moeten verzegeld worden met het merkteken van het verbond. In 

het Oude Testament werden immers de kinderen in Israel besneden 

op grond van dezelfde beloften die onze kinderen gedaan zijn. 

Christus heeft Zijn bloed niet alleen vergoten voor volwassenen, 

maar ook voor de kinderen van de gelovigen. Volgens de 

geloofsbelijdenis duidt ook het Oudtestamentisch offer van het lam, 

kort na de geboorte al op het lijden en sterven van Christus. De Bres 

noemt dit offer zelfs een sacrament van het lijden en sterven van 

Christus en wijst er dan op dat dit sacrament ook medegedeeld moest 

worden aan de kinderen. We zien dat in het Nieuwe Testament ook 

na acht dagen bij de Heere Jezus gebeuren.  

Sterk zien we benadrukt dat men in de tijd van de reformatie nog 

dacht in eenheid van Oud en Nieuw Testament, de eenheid van Gods 

volk vóór en na Christus’ komst op aarde. De doop is een teken en 

zegel van Gods verbond dat Hij in het Oude Testament al had, maar 

dat er nu nog is. De doop is een teken en zegel van de inlijving in 

Gods Kerk die er in het Oude Testament al was, maar die er nu nog 

is. En verder is God niet alleen de God van de gelovige volwassen, 

maar ook van hun zaad en gezin, dat wil zeggen van de kinderen. 
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Volgende aflevering 

Deo volente volgende keer hoop ik in te gaan op wat de klassieke 

formulieren voor de sacramentbediening ons leren over het 

sacrament van de heilige doop.   

 

Wordt vervolgd… 

 

Kand. D. Baarssen (Urk). 

 

Verhaal 
 

Uw bewaarder zal niet sluimeren. 

 

Ik was tot 25 jaar strafkamp veroordeeld en kwam in de zomer van 

1949 in een van de verschrikkelijkste hongerkampen in het gebied 

van Irkoetsk, ongeveer 140 km van Tajschet en 100 km. Van het 

Baikalmeer verwijderd, waar we Japanse krijgsgevangenen aflosten. 

De Japanners werden vanuit dit kamp verder getransporteerd en wij 

moesten de spoorlijn van Tajschet naar Bratsk aanleggen. Dat zou 

voor ons, door lange gevangenschap verzwakte mannen een harde 

strafarbeid worden, te meer daar het eten schaars en slecht was. De 

spoorlijn liep door de Taiga, het eindeloze oerwoud van Siberië, dat 

zich van het westen tot het oosten uitstrekt. In de winter lag dit 

reuzenwoud daar onder de sneeuw en dood; vorst van 40 tot 50 

graden verlamde bijna alle leven. Maar in het voorjaar leefde de 

natuur weer op in haar schoonheid. Het frisse groen van de bomen, 

de heldere lucht, de vogels, de wieden, die af en toe het bos 

onderbraken, wondermooie bloemen, de frisse lucht, die nog niet 

door fabrieksrook en afgewerkte gassen vergiftigd was, dit alles 

maakte de wandelaar blij. Wij echter, slaven en gevangenen zagen 

nauwelijks de schoonheid van de natuur. We waren door de honger 

en door het zware werk afgemat en er was nog maar een onderwerp 

waar men over praten kon: “het eten”. Direct ’s morgens al werd over 

het eten gesproken. Dan vertelde er een hoe thuis zijn vrouw 

gebakken aardappelen en groente voor hem op tafel gezet had. Hoe 

ze het dan geurend uit de oven gehaald en er voor ieder een stuk 

afgesneden had en met hoeveel smaak ze dat brood opgegeten 

hadden. Bij zulke gesprekken waren ze allemaal muisstil. Het water 

liep ons in de mond. Aan vrouw, kinderen en ouders werd dan niet 
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gedacht. Daartoe waren de krachten ontoereikend. De gedachten 

draaiden slechts om het eten. Wij konden van honger niet slapen, 

hoewel we doodmoe en afgemat van de slavenarbeid naar huis 

kwamen. Tien uren moesten we hard werken en daar kwam de mars 

naar het werk toe, van ongeveer een uur, nog bij. We moesten al ons 

gereedschap zelf mee heen en terug slepen en ‘s avonds, als we 

uitgehongerd en moe naar het kamp terugmarcheerden duurde dat 

altijd nog langer dan een uur. Dikwijls bleef de een of andere 

gevangene, die zwak geworden was, achter. Dan gold het gezegde: 

“De laatste wordt door de honden gebeten”. Het personeel dat ons 

begeleidde had altijd een hond bij zich. En omdat we voor politieke 

vijanden doorgingen, had menig soldaat er plezier in, om de hond op 

te hitsen tegen de gevangene die achterbleef. We waren met vijf 

Christenen in dit kamp; ik als Duitser, een Bulgaar, twee Oekraïners 

en een Russische broeder. Op een dag ontmoetten wij, als broeders 

elkaar zoals gewoonlijk na het werk en het avondeten. We zochten in 

de nauwe barakken een donkere hoek op, waar we dan ongestoord 

konden bidden. Het gebed was de enige kracht, dat ons overeind 

hield. Toen we zo uitgeteerd en vermoeid bij elkaar zaten, huilde de 

tamelijk oude Bulgaarse broeder en toen we naar de oorzaak van zijn 

droefheid vroegen, zei hij: “Bij het naar huis gaan merkte ik, dat ik 

langzamerhand achter bleef. Ik verzamelde m’n laatste krachten, 

maar m’n voeten wilden me niet meer dragen. Ik werd bang, maar ik 

kon niet meer. Plotseling was ik de laatste in de rij. Ik smeekte de 

soldaten me te sparen, maar voor ik het begreep, had de hond me al 

in m’n voet gebeten”. De wond was vrij groot; ze deed hem veel pijn; 

maar op de ziekenlijst kwam hij niet. Morgen moest hij weer aan het 

werk. Toen was er nog slechts een uitweg. Het gebed tot God. Nu 

werd de 121ste psalm zo belangrijk voor ons: Uw verhoorde ons 

gebed en gaf de broeder krachten en een snelle genezing. Hoeveel 

troost en kracht hadden we nodig om het vol te houden! Hoe nodig is 

dan ook de voorbede van de Christenen in vrije wereld! Behalve de 

slavenarbeid, plaagden ons ’s zomers de muggen en wel heel erg de 

kleine muggen van de Taiga, de “Gnitzen”. Wolken van dit bijterig 

ongedierte zwermden boven onze hoofden, om onze handen en 

gezicht. Voor het avond was waren we dan helemaal opgezwollen. 

Ons gehele lichaam brandde als vuur. Men gaf ons netten, waarmee 

we ons lichaam beschermen konden, maar bij het werk zweetten we 

en door het net heen kon men maar nauwelijks ademhalen. Daar 

kwam nog bij dat het in het bos windstil en in de korte zomer erg 

warm was. En ’s nachts, in de barakken, plaagden ons de wandluizen. 
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Men kan zich nauwelijks voorstellen, welke kwellingen we dag en 

nacht moesten uitstaan. Hoe vlug had ons geloof aan de liefde en aan 

de almacht van God schipbreuk kunnen lijden. Is het dan een wonder 

wanneer gelovigen soms Godloochenaars en atheïsten worden? 

Moesten we niet, in plaats van deze gekwelde mensen te veroordelen, 

liever voor hen bidden of God Zich over hen ontfermt? Bidt toch, 

lieve lezer, tot God, dat Hij deze Christenen kracht wil geven om dit 

alles te dragen! Ook ik was door dit alles lichamelijk erg verzwakt en 

kon de norm, die me voor m’n werk gesteld was, niet halen. Ik wist, 

dat dit op de duur zo niet langer kon en dat ze me op een dag als 

werkweigeraar naar een straf-brigade zouden brengen. Daar hield je 

het niet lang uit. Hoewel het baanvak waar we aan werkten nog niet 

helemaal gereed was, reden er af en toe goederentreinen over en een 

keer in de week kwam er een posttrein. We moesten dan opzij gaan 

om de rein voorbij te laten. Als dan de postwagen voorbijkwam, 

waren er vaak pakketten met levensmiddelen, die de familie en 

bloedverwanten van de gevangenen af en toe stuurden bij. Dan lieten 

de vermoeide mannen hun gereedschap vallen en riepen elkaar toe: 

Pakketten!, Pakketten! Er kwamen niet al te veel pakketten mee, 

omdat de mensen die in vrijheid leefden ook grotendeels honger 

leden. Mijn ouders waren destijds ook erg arm en dus kreeg ik zelden 

een pakje. Toen de postwagen weer eens voorbijkwam en de 

gevangenen weer “Pakketten! Pakketten!” riepen, wist ik: Voor mij 

was er deze keer geen pakket bij. Die dag werden we ’s avonds weer 

naar het kamp gedreven. Iedereen was bang om de laatste te zijn. 

Toen we door de grote poort kwamen en geteld waren, gingen veel 

gevangenen naar de plaats waar de post werd uitgedeeld. Buiten, op 

het aanplakbord hing dan gewoonlijk de lijst van de gevangenen, die 

een pakje gekregen hadden. Ik liep er niet heen, maar ging treurig 

mijn barak binnen en ging op mijn brits zitten. Na een poosje ging de 

deur van de barak open en de postmeester (een gevangene) riep: “Is 

Esau hier?” Ik meldde me meteen. “Wat zit je hier, waarom haal je je 

pakket niet?” Nu liep ik vlug naar de post. Met een kloppend hard 

ging ik het kantoor binnen. Daar waren twee officieren, die de pakjes 

uitpakten en ze zorgvuldig controleerden om te zien, of er ook ergens 

verboden dingen in zaten. De Bijbel en Christelijke lectuur 

behoorden ook tot de verboden voorwerpen. Nu vroeg de ene officier 

aan me: “Van wie verwacht je een pakket? “Ik zei: “Van mijn 

ouders”. “Neen”. Daarna somde ik een hele rij namen van mijn 

vrienden en bekende op. Ik kon de naam van de afzender echter nog 

steeds niet raden. Tenslotte zei ik: “Ik heb veel geloofs-broeders en 
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zusters, zodat ik niet alle namen weet”. Toen noemde hij mij het 

adres, en gelijk wist ik van wie het pakket kwam. Het was van een 

oude, gelovige Russische vrouw. Ze was voor mij als een moeder. 

Klawdia Alexandrowna Buckrejewa heette ze. Toen de officier alles 

doorzocht had, gaf hij het pakket aan me. Er zat ongeveer 10 Kg aan 

levensmiddelen in. Ik kon het haast niet geloven. Aan de inhoud van 

het pakket was te zien, dat het door verscheidene Christenen bij 

elkaar was gebracht. De man van deze vrouw was in de 1e 

wereldoorlog in 1914 in Duitse gevangenschap geraakt en daar was 

hij tot het geloof in Jezus gekomen. Later, toen hij weer naar huis 

kwam, kwam zijn vrouw ook tot bekering. Voor mijn arrestatie, 

behoorden we tot dezelfde gemeente. Later, toen ik na een 

gevangenschap van 7 jaar terugkwam, vertelde zuster Buckrejewa 

me, hoe het met dat pakket gegaan was: Op een dag gaf de Heere 

haar een zeer sterke aandrang in haar hart om mij een pakket te 

sturen. Ze kon deze gedachte niet meer kwijtraken. Het was toen erg 

moeilijk en gevaarlijk om met gevangenen, die om politieke of 

religieuze redenen gevangen genomen waren, in verbinding te staan. 

Zelfs met de eigen gezinsleden en bloedverwanten mocht men geen 

nauw contact hebben, want dat viel meteen op en kon ernstige 

gevolgen hebben. Maar zuster Buckrejewa was de stem van God 

gehoorzaam. Ze sprak in de kring van de gelovigen over haar 

voornemen en zei: “Ik zal het pakket sturen met mijn naam als 

afzender er op. Ik ben al oud en wanneer ze mij zouden arresteren, 

zal ik dan wel gaan”. Ik bewonder de moed, die deze zuster had. Nu 

kwam het pakket precies op de juiste tijd aan. Men kan zich 

nauwelijks voorstellen van welke betekenis dit pakket voor ons was 

en hoe we er mee geholpen waren. Nu konden we, de vier andere 

broeders en ik onze zwakke lichamen wat versterken en zodoende het 

zware werk weer doen. De geliefde zuster is in 1959 gestorven. Ze is 

nu thuis bij de Heere, maar haar liefdedaad ben ik, tot op heden, na 

19 jaren, niet vergeten. De Bijbel zegt: “Zalig zijn de doden die in de 

Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat ze rusten mogen 

van hun arbeid; en hun werken volgen met hen”. (Openb. 14:13). 

 

Wordt vervolgd  
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Puzzelhoekje 
 

NAMENPUZZEL 

 

De eerste letters van de 29 bijbelse namen vormen een tekst uit 

Markus 1. Welke? 

 

1.   Een blinde bedelaar  16. Titel Egyptische koning 

2.   Land rondom de Nijl  17. Discipel in Dorkas 

3.   Vader van Saul   18. Moeder van Samuël 

4.   Hogepriester in Silo  19. Het paradijs 

5.   Paradijsrivier   20. Ongelovige discipel 

6.   Vrouw van Izak   21. Opvolger van Elia 

7.   Woonplaats van Amos  22. Vrouw van Ahasveros 

8.   Man van Bethseba  23. De eerste mens 

9.   De jodin Hadassa  24. Jona moest erheen 

10. Nachtdiscipel   25. Hoofdschedelplaats 

11. Naam van een engel  26. Knecht van Abraham 

12. Tweelingbroer van Jakob  27. Zus van Rachel 

13. Purperverkoopster  28. Jakobs nieuwe naam 

14. Vader van koning Achab  29. Man van Naomi 

15. Schoonzus van Ruth 

 

 
 

Het antwoord wordt in het volgende contactblad bekendgemaakt  

 

 

Het antwoord van de puzzel in het vorige contactblad was:  

Sarepta Sidonis 
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Gedicht 
 
Aanvechting 

 

Ik heb om Uw genâ, o grote God, gebeden 

Maar och, Gij hebt ze mij in mijne druk ontzeid. 

Ik heb geroepen om Uw milde goedigheid, 

Maar heb ze niet gevoeld in mijn ellendigheden. 

 

Ik heb om Uwe liefd’ geworsteld en gestreden, 

Maar hebbe tevergeefs daar lange na gebeid. 

Ik hebbe dik gezocht Uw mededogendheid, 

Maar en verneem ze niet tot op de dag van heden. 

 

Hoe licht kost Uw genâ bekeren mijn gemoed, 

Uw liefd’ en goedigheid mij trekken tot het goed, 

Uw mededogendheid van ’t kwade mij bevrijden. 

 

Eilaas, wat zeg ik, Heere? Dewijl mijn herte tracht 

Naar Uwe zoetigheid, zo heeft daarin gewracht 

Uw goedheid, Uw genâ, Uw liefde, Uw medelijden. 

 

Jacobus Revius (1586 - 1658) 

 

(uit: Klacht en Jubel in eenige dichtregelen) 
 


