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KERKENRAAD

PASTORAAL BEGELEIDERS
(Voorheen Vertrouwenspersonen)

Het is mooi dat in de hedendaagse
maatschappij meer open over
homofilie gesproken kan worden. En
het is goed dat deze mogelijkheden tot
een gesprek en andere houding zich in
de kerkelijke gemeenten voortzet.
Christenen met homoseksuele
gevoelens zijn een volwaardig lid van
onze kerkelijke gemeente! De
kerkenraad heeft daarover gesproken
en een praktisch handvat voor zichzelf
opgesteld hoe om te gaan met
homofilie en homoseksualiteit in onze
kerkelijke gemeente. Dit handvat is
vooral kort en krachtig en wil zich niet
verliezen in de beschrijving van details
omdat dat uiteindelijk beter tot zijn
recht komt in persoonlijke gesprekken.
Omdat het bij dit onderwerp om heel
tere en gevoelige zaken gaat willen we
dit stuk niet op onze website plaatsen
of bij de ingang van onze kerken
leggen. Wilt u of jij dit handvat
hebben/inzien dan kunt u/jij met onze
dominee of scriba contact opnemen.
Het spreekt vanzelf dat als het nodig
mocht zijn volkomen vertrouwen en
geheimhouding geboden wordt.

Zoals u wellicht weet, is in onze
gemeente een team van
Vertrouwenspersonen werkzaam.
Omdat de naam Vertrouwenspersonen
andere associaties legt dan bedoeld, is
die naam veranderd in Pastoraal
Begeleiders, kortweg PB-ers.
Pastorale begeleiders willen
beschikbaar zijn voor gemeenteleden
die door het leven moeten met moeiten
van welke aard dan ook en hen
liefdevol bijstaan met een luisterend
oor, een geopende Bijbel en gevouwen
handen.
Een PB-er komt op bezoek via het al
lopende contact van de wijkouderling
of de predikant. Dat kan nodig zijn op
het moment, dat het betreffende
gemeentelid graag meer begeleiding
zou willen, maar dat dat door de
wijkouderling of predikant niet geboden
kan worden. De PB-er vervangt niet de
wijkouderling of predikant, maar komt
naast hem te werken. Hun werk is dus
aanvullend. Ze zijn toegerust door een
twee jarige opleiding en hebben ook
de belofte van geheimhouding
afgelegd. PB-ers zijn geen
hulpverleners, maar ze kunnen
eventueel wel doorverwijzen naar
professionele hulpverlening.
U kunt ook zelf contact opnemen met
de coördinator van de Pastoraal
Begeleiders, Klaas van Oort (0653337934). Hij zal dan voor u de
contacten leggen met de wijkouderling
of de predikant. Dit kan zomaar een
makkelijkere weg zijn als het leven al
moeilijk genoeg is en u toch graag
met iemand in gesprek zou gaan. God
heeft ons aan elkaar gegeven dus
schroom niet!

Harvey Stoelinga
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JEUGDRAAD EN
JEUGDCLUBS

clubs. Club is voor de onderlinge band,
oog voor elkaar en ter ontspanning.
Het is leuk om leiding te geven aan
een club. Dit doe je in een team
waarbij iedereen weer verschillende
talenten heeft en je het niet alleen
hoeft te doen. Want eerlijk is eerlijk:
onze jeugd heeft net als vroeger soms
gewoon zin in kattenkwaad uithalen en
ze blijven niet keurig vastgeplakt op de
stoel zitten. Het helpt daarbij om te
bedenken dat er echt niets nieuw
onder de zon is.

Lang geleden waren er de
meisjesvereniging en de knapen.
Jongens en meisjes strikt gescheiden
in verschillende verenigingen met ieder
eigen activiteiten en programma. Veel
van onze oudere gemeenteleden
hebben aan die tijd mooie
herinneringen. Er zijn verhalen over
fietstochten en allerlei kattenkwaad
wat ook toen al werd uitgehaald. Wat
dat betreft is er onder de jeugd niets
nieuws onder de zon. Later werden de
oude verenigingen wat
gemoderniseerd omdat de wereld om
ons heen ook veranderde en er
behoefte was aan een andere
invulling. Het ledenaantal liep echter
fors terug waarna dit jeugdwerk min of
meer ophield te bestaan.

In het groene boekje of op de website
is terug te vinden welke clubs er
allemaal zijn voor onze jeugd vanaf
groep vijf tot en met de vierde groep
van het voortgezet onderwijs.
Stimuleert u als ouder om uw kind deel
uit te laten maken van de
gemeenschap van onze kerk? Ze
hebben elkaar nodig, juist ook in de
drukte van alle dag.

Gelukkig zijn er altijd weer
gemeenteleden die zich inzetten om
dingen voor elkaar te krijgen en er voor
te zorgen dat het werk in Gods
koninkrijk door kan gaan. De jeugd
was en is de toekomst van de
gemeente op langere termijn. Vanuit
dit besef zijn in de jaren tachtig de
huidige jeugdclubs ontstaan. Geen
gescheiden verenigingen meer voor
meisjes en jongens. Ruimte voor
gezelligheid en ontmoeting. Tijd voor
een spel.

Om dit onderdeel van het jeugdwerk
voort te kunnen blijven zetten is er
blijvend behoefte aan nieuwe leiding.
Wanneer de groep van leiding wat
groter is, wordt de druk niet te hoog en
kun je rustig ingewerkt worden. Voor
de dinsdagmiddag en woensdagavond
clubs geldt echt dat de situatie van
begin jaren tachtig zich herhaald. Nu
niet door een gebrek aan leden maar
door een gebrek aan leiding. De
Jeugdraad vertrouwt erop dat er ook
nu gemeenteleden zijn die deze
handschoen op zullen pakken. Ook op
u wordt hierbij een dringend beroep
gedaan! U kunt contact op nemen met
Theo Willemse, voorzitter van de clubs
(willemseameide@kpnmail.nl).

Het doel van de Jeugdclubs is samen
verbinding krijgen en je thuis te voelen
in de gemeenschap van de kerk. Gods
woord staat hierbij altijd centraal.
Essentieel verschil met zondagschool
en catechese is echter dat het
leerelement niet het hoofddoel is bij

Willy van Es
4

blad voor onderling verkeer

VROUWENVERENIGING
DABAR

Kom gerust eens een keer vrijblijvend
kijken.
Wilt u meer informatie? Neem dan
contact op met de voorzitter, Joke
Sonneveld, telefoon 602079.

Binnen de kerkelijke verenigingen en
clubs is er ook nog de
vrouwenvereniging DABAR.
We zijn een kleine maar hechte club
met trouwe leden. We kunnen er
echter nog wel nieuwe leden bij
hebben.
Daarom dit berichtje in de A10 waar
we onze vereniging weer eens extra
onder de aandacht willen brengen.

Hartelijk welkom!!

We bestaan al ruim vijftig jaar. De
vereniging is opgericht met als doel
geld in te zamelen voor kerk en
zending. Dit door middel van het
maken van allerlei handwerken e.d.
welke op een te houden verkoping hun
weg weer vonden.
De verkopingen behoren tot het
verleden en het belangrijkste
onderdeel van de avonden bestaat nu
uit Bijbelstudie. Deze studies worden
ieder jaar aangeboden via ons blad
“ De Hervormde Vrouw” en
geschreven door diverse predikanten.
Voor dit seizoen is het boek Jeremia
aan de beurt.
Het tweede deel van de avond is
gereserveerd voor ontspanning. Hetzij
door het voorlezen van een verhaal,
een quiz, vertoning van een
klankbeeld, enz.
De avonden zijn van 20.00 uur tot
22.00 uur.
De eerste avond is gepland op D.V. 4
oktober 2018 in de Kruidentuin van de
Hoven.
Dan komen we om de twee weken bij
elkaar. De avonden worden ook
aangekondigd in de Zaaier.
5
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FEESTWEEK 2018

# GELOVEN IS EEN FEESTJE

Als Evangelisatie Commissie
kijken we terug op een
geslaagde feestweek. Tijdens
de diverse activiteiten hebben
we Gods liefde en ons geloof
mogen delen met onze
dorpsgenoten.
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ZENDING

Dedougou.
In het oosten van het land is de
veiligheidssituatie verslechtert en
hebben zendingsorganisaties hun
medewerkers geëvacueerd op
aanraden van de plaatselijke
bevolking.

De avondsmaalscollecte van Februari
was bestemd voor de Bijbelschool
Poundou in Burkina Faso.
Deze school bestaat dit jaar 40 jaar. In
hun nieuwsbrief vertellen Arjo en Adrie
de Vroome u meer over hoe dit
jubileum herdacht is.

Poundou Bijbelschool – 40 jarig
jubileum 1978 – 2018
Het programma, dat drie dagen
duurde, was goed gevuld met allerlei
activiteiten. Het was geweldig om veel
oud-studenten en vroegere leraren
terug te zien.

Nieuwsbrief
Arjo en Adrie de Vroome
We zijn dankbaar en blij voor een
veilige reis naar Burkina Faso waar
we het 40-jairg jubileum van de
Poundou Bijbelschool mee mochten
vieren.
Burkina Faso is niet meer het veilige
land van vroeger. Naast de grote
aanslagen in de hoofdstad in het
verleden en recent komen er
regelmatig kleine groepen zwaar
gewapende terroristen het land binnen
om angst te zaaien en de bevolking te
dwingen het Franse onderwijs te
stoppen en de Koran te gebruiken.

Donderdag 25 april
Om 7uur s ’morgens werden de
rapportkaarten uitgedeeld aan alle
studenten, wij mochten er ook een
aantal overhandigen. Na de
groepsfoto van de afstuderende
studenten brachten zij in optocht een
bedankbezoek aan alle stafleden. 's
Middags kregen de leraren en hun
vrouwen een maaltijd aangeboden die
verzorgd werd door de leerlingen. Het
werd een lange dag omdat er tot in de
late uren werd gedanst en gezongen.
Vrijdag 26 april
Na een periode van gebed gingen de
leerlingen alles voorbereiden voor de
komst van alle genodigden. Het terrein
stroomde letterlijk vol met oudstudenten en bezoekers.

Het land is ingedeeld in verschillende
zones met kleuren die het gevaar
aangeven. Poundou ligt aan de rand
van de donker grijze zone, vlakbij
7
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Er moest voor iedereen gekookt
worden, dat was een hele klus.

afgelopen veertig jaar zijn er in totaal
535 voorgangers afgestudeerd, ze zijn
soms verantwoordelijk voor 2-3
kerken. Ze voorzien in hun eigen
onderhoud door landbouw of een vak
wat ze hebben geleerd.

In de kerk werd er door de organisatie
Ecco een workshop gegeven over hoe
je zelf met natuurlijke producten
kunstmest kan maken. 's Middags
werd er in de tuin waar de studenten
groenten verbouwen uitgelegd hoe je
dit in de praktijk kan toepassen.
's Avonds hebben we een PowerPoint
laten zien over het ontstaan en de
ontwikkeling van de Poundou
Bijbelschool.

De school die klein begon met een
paar huizen van klei, biedt nu ruimte
aan 100 studenten per jaar. Ook de
vrouwen van de studenten zijn door
hun opleiding goed in staat om de
taken in de kerk op zich te nemen.
De kerk was afgeladen (600 plaatsen)
en er zaten nog een paar honderd
mensen buiten om maar niets te
hoeven missen.
Na het welkomstwoord en introductie
van de genodigden door Directeur
Emmanuel Sangaré volgde er een 3
uur durende samenkomst waarin er
gesproken werd over de ontwikkeling
van de Bijbelschool, de staf en de
studenten.
De oud-leraren, de huidige
directeur, een collega en wijzelf kregen
een erkenningsbewijs van trouwe
dienst.
Na afloop was er opnieuw een
heerlijke maaltijd klaargemaakt

De huidige staf:
Rachel, directeur Emmanuel, Clodine, Antoine,
Lidie en Barnabas

Korte getuigenis van oud-studenten

Zaterdag 27 april
Tijdens het jubileumfeest was er ook
de diploma-uitreiking voor de
studenten die dit jaar afstudeerden. De

Josué Baya: “We hebben
verschillende moeilijke jaren gehad
omdat we als christenen lang niet
8
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overal werden geaccepteerd. Er zijn
nog veel animisten (zij geloven in de
gewoonten en gebruiken van hun
voorouders) Toch zijn we de Heer
trouw gebleven aan onze roeping. Pas
geleden hebben we een afdak met
muren van stromatten gebouwd.
Kwaadwillende mensen staken de
matten in brand maar wonder boven
wonder brandde de rest niet af. We
laten ons niet ontmoedigen en hebben
inmiddels een muur van cement en
gaan door met het werk wat de Heer
ons heeft gegeven”.

begon ik met een groep studenten en
enkele vrouwen een Bijbelstudiegroep.
Toen de studenten waren
afgestudeerd vertrokken ze en waren
er nog twee vrouwen over.Toen één
van hen verhuisde bleef er slechts één
vrouw over die door haar man
regelmatig werd geslagen omdat ze
christen was geworden.
Haar geloof was sterk en ondanks het
lichamelijk geweld en afwijzing van
haar man bleef ze de Heer trouw.
Inmiddels is er uit dit werk een
wijkgemeente ontstaan waar de vrouw
actief aan deelneemt”.

Jean Coulibaly: ” Ik kom jullie
bedanken voor het goede advies wat
jullie aan mij en mijn vrouw hebben
gegeven toen we hier op school
waren. We waren al verschillende
jaren getrouwd en hadden nog geen
kinderen, zoiets is vooral in onze
cultuur een groot probleem. Jullie
advies was om hiervoor te blijven
bidden. Ik ben heel blij jullie te mogen
vertellen dat de Heer ons zes kinderen
heeft gegeven”.

Steun het werk in Guinee
We zijn dankbaar voor de vele mensen
die ons werk steunen, door
jullie hulp kunnen we ons blijven
inzetten voor het werk in Guinee in de
komende maanden.

Vrouw van een huidige student: “Ik
ken jullie al heel lang. Toen ik als kind
met mijn ouders in 1987 naar de
bijbelschool kwam waren jullie hier om
een hele lange rij nieuwe
studentenhuizen te bouwen. Toen
mijn vader op een dag ziek werd
brachten jullie hem naar het ziekenhuis
in Dedougou. Inmiddels ben ik
getrouwd en mijn man en ik zijn nu hier
studenten op de Bijbelschool”.

Dank en gebedsonderwerpen
Danken voor:
 hoe de Heer in de afgelopen 40
jaar de Poundou bijbelschool
heeft gezegend
 de toewijding van de leraren van
de Poundou Bijbelschool
 voor de geweldige ontmoetingen
met oud-studenten en oud
collega's van de Poundou
Bijbelschool

Enock Sanou is een goede vriend van
ons die we al kennen vanaf 1986, hij
werkt als zendeling onder de Senoufo
bevolking.
Hij vertelde het volgende: “In een wijk
van Douna in het zuiden van Burkina
9
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 een goede en veilige reis naar
en in Burkina

KERKGESCHIEDENIS

Bidden voor




Abraham Verheij uit Ameide
‘Van zilversmid tot predikant’

de voorgangers in Burkina die
soms onder moeilijke
omstandigheden de Heer dienen
de gelovigen dat ze stand
mogen houden onder druk
de inwoners van Burkina waarbij
velen op de vlucht zijn vanuit het
Noorden, er is ook gebrek aan
voedsel in sommige gebieden.

In de laatste A10 was de serie over
Maarten Luther gestopt met de vraag
of je over een onderwerp meer wil
weten. Tot mijn verrassing waren
enkelen die een leuk onderwerp
aandroegen.
Ad Muilwijk uit de Kerkstraat wilde
graag meer weten van zijn oom
Adrianus Muilwijk, die predikant is
geworden. Zo terugdenkend wie uit
Ameide zijn er dominee geworden,
kwamen de namen van Abraham
Verheij, Adrie Muilwijk, Jan Oosterom,
Evert Westrik, Henk Westerhout en
Nelleke van Zessen in gedachten.

De Hoop kliniek in Guinee
Begin september hopen we voor een
aantal maanden naar Guinee te gaan
om ons daar in te zetten bij de Hoop
Kliniek. Later meer hierover.
Contact information:

We willen beginnen met Abraham
Verheij, hij is geboren 25 september
1821, zijn vader was Izaak Verheij en
zijn moeder Wilhelmina van Gelderen,
het gezin woont eerst in de
Fransestraat. Zij verhuizen later naar
de Kerkstraat op het Kerkplein, in
totaal worden er 13 kinderen geboren.
Abraham gaat naar de Openbare
lagere school in Ameide, waar hij
dichtbij woonde. Een Christelijke
school was er toen nog niet. Hij is een
pientere knaap. Het was in die tijd heel
gebruikelijk dat je, wanneer je 12 jaar
oud was en de school had doorlopen,
ging werken. Het beroep werd vaak
door de ouders bedacht. Abraham
kwam bij zijn oom Piet van Gelderen
terecht om het vak zilversmid te leren.
Hij kreeg kost en inwoning bij zijn oom
Arie van Gelderen, die broodbakker
was in Schoonhoven.
Ruim 12 jaar oud verlaat hij het
ouderlijk huis, zijn brave vader en

Arjo en Adrie de Vroome
Burg. H. Blokstraat 58
4286 CD Almkerk
Tel: 06-12230791
ajdevroome51@gmail.com
adriedevroome@gmail.com
Voor meer informatie zie website
http://vegdebron.nl/cama/
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godvrezende moeder en neemt hij
afscheid van broers en zussen. Hij
stelde zich er veel van voor, maar
eenmaal op zijn bestemming en aan
het werk was de overgang groot.
Vanuit zijn vertrouwde omgeving naar
een ruw mannenbestaan. Hij keek uit
naar de zaterdagmiddag om weer naar
Ameide te gaan, met zijn broers en
zussen spelen en het vertrouwde
gevoel bij de ouders. Zondags naar de
kerk en maandagmorgen vroeg, met
tranen in de ogen, weer lopend terug
naar Schoonhoven. De Lekboot voer
toen nog niet.
Hoewel het bij zijn oom Arie aan niets
ontbrak was de heimwee sterk
aanwezig. Toen hij 15 jaar oud was
kwam er enige verandering. Van
jongen werd hij knaap en kwam wat
zekerder in zijn schoenen te staan en
begon de begeerte van het leven na te
jagen. Hij ging naar het café en dacht
niet meer wat zijn ouders hem geleerd
hadden, om godvrezend door het
leven te gaan. Op zijn 19e jaar wordt
hij stil gezet in het leven, hij krijgt
pleuritis in de volksmond “de pleuris”,
een borstvliesontsteking. In die tijd een
levensbedreigende ziekte. Abraham
zag het als een straf van God. Vier
dagen lag hij in bed met pijn en
benauwdheid. Alle middelen werden
aangedragen om de ziekte af te
wenden. Langzaam knapte hij wat op
en vroeg of hij wat te lezen kreeg, om
de tijd aangenamer door te brengen.
Hij kreeg een leerrede (uitleg over een
Bijbelgedeelte) die zijn oom Arie van
Gelderen altijd las. Daarin kwam de
zin:
“Hoe wonderbaarlijk zijn Gods wegen
en hoe weet Hij op Zijn tijd en plaats
Zijn hoge doel te bereiken”.
Deze zin beroerde hem tot tranen toe.
Hij dacht na over de laatste jaren,

waarin hij blind was voor wat zijn
ouders hem hadden geleerd. Met een
innig bidden en smeken op zijn
ziekbed, met de woorden “Heere
Jezus dat ik U mag leren kennen als
mijn Verlosser en Zaligmaker. Hij
voelde dat de Heere zijn hart bewerkte
en een grote verandering in zijn
gedachten kwam. Na enkele dagen
kon hij weer naar zijn werk. Hij wilde
de wereld waarin hij geleefd had
achter zich laten. Hij keerde niet meer
terug naar zijn oude vrienden, maar
ging naar mensen die met God en
waarheid bezig waren. In de stad was
bekend geworden dat een jongeling in
een ander leven was gestapt en door
Gods genade was getrokken uit de
duisternis.
Abraham Verheij voelde vrede en
blijdschap in zijn hart. Negen maanden
heeft hij het volgehouden, maar als je
20 jaar oud bent gaat de natuur in je
ziel en gedachten ook aan het werken.
Hij praatte erover met een oudere
Christin welke weg hij moest
bewandelen. Zij raadde aan verkering
te zoeken en wonderwel hij kreeg
verkering met iemand waar hij vroeger
ook al kennis mee had gemaakt.
Enige tijd later moest zijn oom Arie
Verheij met zijn vrouw enkele dagen
van huis. Ze wilden het huis niet
onbewoond achterlaten en vroegen of
Abraham op het huis wilde passen.
Met een bezwaard hart was hij in het
huis. Om zijn opkomende lusten te
onderdrukken dacht hij aan Psalm 73:
“Vergeefs hield ik mijn hart steeds rein
in al mijn tegenspoed en pijn was mijn
verstand van licht beroofd. Ik heb
Gods waarheid niet geloofd, maar was
door mijn verwaande Geest, bij U een
onvernuftig beest.”
Op 9 maart 1844, hij is dan 22 jaar
oud, trouwt hij met Pieternella van
11

nummer 63, oktober 2018

ISRAEL

Ooyen, (25 jaar oud) en gaat wonen in
Schoonhoven. Na 2 maanden is zij
zwanger.
Voor toen die tijd werd er veel gewerkt
en ook op zaterdag. Zo kwam hij thuis
op zaterdag. Hij vond zijn vrouw al in
bed en het bleek dat verwachte zaak al
spoedig stond te gebeuren. De
bevalling ging niet voorspoedig er
kwam verlegenheid bij Abraham om
zijn vrouw zo te zien lijden, telkens
was hij in gebed om zijn benauwdheid.
Maandagavond om 6 uur werd alles in
gereedheid gebracht het kon niet lang
meer duren, spoedig werd er een
welgeschapen zoon geboren, Isaak
Andries Verheij werd zijn doopnaam,
grote blijdschap was er in het huis. Al
spoedig ging het niet goed met zijn
vrouw en een uur na de bevalling werd
zijn vrouw door de dood weggenomen,
zodat hij diezelfde avond in diepe rouw
werd gebracht. Deze gevoelens zijn
niet te beschrijven. Twee dagen en
nachten had hij nauwelijks gegeten of
gedronken. Diezelfde avond is zijn kind
door familie meegenomen, geen
blijdschap maar droefheid in het huis.
Hij vergelijkt zijn smart met Job. Zijn
moeder die overgekomen was uit
Ameide vond hem in een moedeloze
en troosteloze toestand. Nadat de
begrafenis was afgelopen brak de tijd
aan dat zijn moeder zou vertrekken,
thuis was er ook een gezin, zij vertrok
met achterlating van een diep
gewonden zoon. Het verhaal gaat de
volgende keer verder over het leven
van Abraham Verheij uit Ameide het is
in zijn totaal een bijzonder
levensverhaal, u begrijpt dat het taal
gebruik uit die tijd is.

De afwijzing van Israël en de
afwijzing van het evangelie.
De Bijbel staat vol met verwijzingen
naar het volk en het land Israël en
vertelt over de centrale plaats die het
inneemt in Gods heilsplan. Daarom
zou het afwijzen van het profetische
karakter van de wedergeboorte van de
Joodse staat in 1948, bij christenen
eigenlijk direct de alarmbel moeten
doen rinkelen.
Helaas oefent de kerk zich
tegenwoordig niet meer in het grondig
bestuderen van het Woord van God,
waardoor het moeilijk wordt om valse
leringen te onderkennen. Zo komt het
dat de wonderbaarlijke herrijzenis van
Israël na een eeuwenlange
ballingschap door christenen wordt
afgedaan als niet ter zake dienend. En
dat terwijl de herrijzenis geheel in
overeenstemming is met de woorden
van de profeten!
Zogenaamde christelijke conferenties
doen daar geen goed aan.
Eénmaal in de twee jaar organiseert
het Bethlehem Bible College de
Conferentie Christ at the Checkpoint.
Onder Israëlisch en Joden die in
Jezus geloven wekt deze conferentie
veel boosheid op. De organisatoren
spreken over verzoening tussen de
volken en tegelijk belasteren zij Israël.
In het kort luidt hun boodschap: Houd
van Jezus en haat Israël.
De conferentie ademt een anti-Israël
stemming uit.
In een eerdere conferentie gebruikten
vele sprekers antisemitische retoriek
en verwoorden zij antisemitisch
gedachtengoed, waaronder de
vervangingstheologie waarin wordt

Krijn v/d Ham
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gesteld dat het Bijbelse verbond
tussen God en het Joodse volk niet
meer geldig is. In de plaats daarvan
zouden nu alleen christenen in de
Bijbelse verbondsrelatie met God
staan.
Andrew White, de bekende
Anglicaanse voorganger, zei : “Deze
conferentie in Bethlehem is één van de
gevaarlijkste die ik ken. Ze is extreem
anti-Israël en pro BDS (de
boycotbeweging tegen Israëlische
producten)”. Hij zei verder: “Ik
distantieer mij volledig van deze
conferentie. De organisatoren en de
deelnemers zijn zeer extreem. De
conferentie is niet gebaseerd op onze
Bijbelgetrouwe leer”.

gesuggereerd dat Jezus niet kwam om
de mens te redden door Gods kracht,
maar dat Hij slechts een voorbeeld is
hoe een mens moet leven en zo door
eigen werken de relatie met God
herstelt en niet door Jezus behoeft te
worden gered.
Voor christenen die Gods Woord
serieus nemen is dit een verwerpelijke
gedachte.
Helaas zijn er steeds meer christenen
die de Bijbel niet meer zien als Gods
Woord en grote delen van de Bijbel
aan de kant schuiven. Het niet
erkennen van de wedergeboorte van
Israël in 1948 als vervulling van
profetieën is slechts één aspect.
Fundamentele Bijbelse waarden en
gedachten worden over boord gezet.
Bij Bijbelse christenen moet nu de
alarmbel gaan rinkelen.
Zeker nu een tiental theologen in een
manifest aan de PKN de plaats van
Israël in onze kerk ter discussie willen
gaan stellen. Zij zijn van mening dat
“de onopgeefbare verbondenheid” met
het volk Israël, zoals dat in de
Kerkorde is vastgelegd, er uit
verdwijnen moet en in de plaats
daarvan zich verbinden aan de strijd
tegen het antisemitisme en tegen
racisme. Merkwaardig, want in de
(christelijke) naastenliefde, zoals dat in
de kerkdiensten de gemeente wordt
voorgehouden, is geen plaats voor
antisemitisme en racisme.
Eén van die theologen beweert zelfs
dat de Joden niet meer recht hebben
op het land waar zij nu wonen omdat
zij het uitverkoren volk zouden zijn. Dat
is het niet aldus die theoloog, er zijn
geen uitverkoren volken of we zijn het
allemaal.
Ook zijn deze theologen voorstanders
van het afschaffen van de Israëlzondag (1e zondag in oktober), want

De directeur van het Bethlehem Bible
College, dr. Munthar Isaac, zei in zijn
toespraak tot de conferentie: “Toen
Jezus zei Ik ben de weg deed Hij geen
dogmatische (vaststaande, principiële)
uitspraak over Zichzelf. Hij bedoelde
niet dat het christendom juist is, en alle
andere godsdiensten niet zouden
deugen. Hij bedoelde dat Zijn weg, de
weg van opoffering is om tot God te
komen”
Deze uitspraak deed hij naar
aanleiding van Joh. 14:6. Die tekst
moet volgens dr. Munthar Isaac niet
letterlijk worden genomen. Volgens
hem zijn er twee soorten christenen:
Zij die het evangelie zien als iets dat
ons in de juiste verhouding tot God
brengt en er zijn christenen die het
evangelie zien als een “levensstijl”die
ons leert hoe je een goed leven kunt
leiden zodat je in de hemel komt (dit
leert toch ook de Islam?).
Het Bethlehem Bible College schaart
zich achter die “levensstijl”-christenen.
Met die laatste gedachte wordt
13
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zeggen zij; “veel predikanten weten er
gaan raad mee en zijn bang hun
vingers te branden omdat Israël in veel
gemeenten gevoelig ligt. Dus besteed
je als predikant er weinig of geen
aandacht aan en wordt de kool en de
geit gespaard.”

eigen Woord.
Houd u daaraan vast bij het lezen van
alles over Israël, het land en het volk
waar binnen Jezus als Jood werd
geboren.
ArieEvert Versluis
(Bron: ITD-170918)

Veel zeggend is dat de werkgroep
Kairos-Sabeel Nederland (een
organisatie die de Palestijnse
bevrijdingstheologie steunt en
uitdraagt) zich volledig kan vinden in
het manifest dat aan de PKN is
voorgelegd.
Door onvoldoende studie en
Bijbelkennis wordt de diepgang
en de zuiverheid van het christelijk
geloof geweld aangedaan.
In de Bijbel wordt al gewaarschuwd dat
we ons niet moeten laten verleiden
door verkeerde machten en krachten.
Wat hierboven beschreven is gebeurt
binnen het christendom, met andere
woorden binnen eigen kring. Dat is
juist zo gevaarlijk omdat binnen het
christendom gebruikte -en herkenbare
woorden worden gebruikt. Verwarring,
twijfel en tweedracht worden daarmee
gezaaid omdat het door “eigen”
mensen uit “eigen” kring wordt
gebracht. Hier wordt de Bijbelse leer
ondermijnd en ,wordt geknaagd aan de
kern, het wezen en de ziel van het
christendom.
Deze theologen, predikanten (herders
en leraars)laden een grote
verantwoording op zich vanwege de
misleidende gedachten die het
manifest inhoudt.
Hopelijk zal de PKN zich hier tegen
krachtig en op Bijbelse gronden
duidelijk uitspreken.
Laat u niet verleiden want er is maar
één waarheid en dat is de Bijbel, Gods
14
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VOOR JOU – voor de
allerjongsten

Dank U voor de wond'ren die gebeuren.
Dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren
van Uw liefde voor een mens vertelt.

Refrein.
Dank U voor het zonlicht in de straten;
Dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.

Refrein:
Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.

Refrein.

Dank U voor die duizend mooie dingen;
Dank U voor Uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.

Dank U voor het wonder in mijn leven;
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.

15
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VOOR JOU – 12 MIN

geeft. In het dagelijks leven, dus alles
wat je nodig hebt om te leven, maar
ook om Hem te danken voor Zijn Zoon
Jezus. Door Hem mag je dicht bij God
leven. Dankdag is voor mij echt
stilstaan bij alles wat God geeft en
Hem daarvoor danken. Waar dank jij
op deze dag voor?

Dank U wel
“Wat zeg je dan?” Je hoort het vast wel
eens bij de slager, bakker of
supermarkt. Een vader of moeder zegt
dat tegen een jong kindje, als die een
plakje worst, broodje of een snoepje
krijgt. “Wat zeg je dan?” En het kindje
zegt: “Dank u wel”. Kleine kinderen
moet dat nog geleerd worden. Zij
weten nog niet dat dat zo hoort, of zij
vergeten het gewoon wel eens. En
daarom moeten ouders hen er wel
eens aan herinneren om het te
zeggen. Als je al wat groter bent, weet
je dat natuurlijk. Dat hoef ik je niet
meer te vertellen, toch?
Binnenkort is het Dankdag, een
speciale dag waarop we in de kerk
danken voor het Gewas en Arbeid, iets
gemakkelijker gezegd: voor ons eten
en het werk dat we mogen doen, zodat
we kunnen leven. Is dat dan nodig,
een aparte dag om te danken? Ja,
blijkbaar. Natuurlijk zijn er veel meer
momenten waarop je beseft dat je het
goed hebt, en God daarvoor dankt.
Maar als ik naar mezelf kijk, dan merk
ik dat ik soms de dingen
vanzelfsprekend ga vinden. Je staat ’s
ochtends gezond op, je ontbijt, kleedt
je aan en gaat naar school of je werk.
Dat doe je elke dag, niets bijzonders.
’s Avonds dank je misschien wel voor
de dag, maar sta je er wel eens echt
bij stil hoe bijzonder dat allemaal is? Je
wordt je er pas van bewust als er eens
iets mis is. Je bent bijvoorbeeld ziek, of
het brood is een keer per ongeluk op.
Ik denk dat we, net als kleine kinderen,
er soms aan herinnerd moeten worden
om “dank U wel” tegen God te zeggen
en Hem te danken voor alles wat Hij

VOOR JOU – 12 PLUS
Sexting is onuitwisbaar
Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 14
meisjes (dat is ongeveer 7 procent)
weleens een (bijna) naaktfoto van
zichzelf verstuurt via de sociale media.
Bij jongens is dat 1 op de 18 (dat is
ongeveer 5,5 procent). Dit verschijnsel
noemen we “sexting” afgeleid van de
Engelse woorden sex (seks) en texting
(bericht verzenden).
Sexting is één van de schaduwkanten
van sociale media. Het wordt
spannend gevonden om prikkelende
foto’s naar elkaar te sturen. Vaak
gebeurt het dat je als meisje onder
druk wordt gezet om ook maar met de
trend mee te gaan. Misschien is het
jou ook al eens gevraagd.
Ik veronderstel; dat je diep van binnen
beseft dat het niet goed is. Ik wil bij
deze dan ook waarschuwen voor de
gevolgen van sexting. Ongetwijfeld
heb je al eens ergens op sociale media
gelezen dat de foto’s geplaatst worden
om te pesten of als de verkering
uitging uit wraak.
Dit kan uiteindelijk leiden tot pesterijen
op school, mishandeling of uitschelden
buiten de schoolzone. Het kan zelf
16
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zover gaan dat je zelfs niet meer wil
leven. Dit laatste is niet overdreven.
Wees gewaarschuwd, sexting is
onuitwisbaar
!!! OPROEP AAN OUDERS: GA
HIEROVER IN GESPREK MET UW
KINDEREN. WEES EEN GIDS !!!
Ga voor informatie naar:
www.onuitwisbaar.nu
Wim Streefkerk
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