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REDACTIE
Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:
3 mei
31 mei
5 juli

30 augustus
27 september
1 november

6 december

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag voor 19.00 uur aanleveren. Kopij die later wordt
aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.
Redactie Hervormde Gemeente ’s-Graveland
mw. R. Kleijn
email: kleijn@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente ‘De Graankorrel’
dhr. J. Hoekstra
email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef
dhr. F. van Weeghel
email: vanweeghel@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van
de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals
beschreven in hun Privacyverklaring.
Derhalve is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE
Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.
ING.nummer KSSK: NL08INGB0002648558
t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef
Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:
mw. R. Kleijn
email: kleijn@kssk.nl
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CONTACTADRESSEN
PROTESTANTSE
HERVORMDE
GEMEENTE
GEMEENTE
‘DE GRAANKORREL’ KORTENHOEF

HERVORMDE
GEMEENTE
’S-GRAVELAND

Predikant:

Predikant:

Vacant

Vacant

Predikant:
Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG ’s-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
E-mail : dominee@
hervormdegemeentesgraveland.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. Stella Muns
Bereikbaarheid: Graag zoveel
mogelijk op maandagmiddag
en donderdagochtend.
Email: info@stellamuns.nl of
predikant@pgdegraankorrel.
nl
www.deluistering.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. J. de Goei
Contact verloopt via de
Ouderlingen.

Scriba:
Scriba:
Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort Dhr. C.A.M. van der Lelie
email:
email:
augustvanderlelie@hotmail.co
scriba@pgdegraankorrel.nl
m
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Mw. J.M. Pranger-Westland
email: scriba@

hervormdegemeentesgraveland.
nl

KERKEN SAMEN – SAMEN KERKEN

NUMMER 2 2019

EREDIENSTEN
HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
De diensten zijn ‘live’ op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u
daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op ‘opnames’. U
kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of
downloaden.

Woensdag
Vesper

10 april

19:30 uur

Ds. G.J. van Meijeren

Zondag
14 april
10:00 uur
Zevende lijdenszondag / Palmzondag

Prof. dr. W. Balke uit ´s-Gravenhage
Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
(Wording)

Woensdag
Vesper

19:30 uur

Ds. G.J. van Meijeren

Goede Vrijdag19 april
Bediening Heilig Avondmaal

19:30 uur

Ds. G.J. van Meijeren
Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

Zondag
21 april
Eerste Paasdag

10:00 uur

Ds. G.J. van Meijeren
Met medewerking van Henk Liberia, trompet
Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

Zondag

28 april

10:00 uur

Prof. dr. E. van ’t Slot uit Zwolle
Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

Zondag

5 mei

10:00 uur

Dr. M. Verduin uit Zeist
Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

17 april
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EREDIENST
‘VEENSTAETE’ (‘t Wijdehuis, ingang Parklaan)
In de maanden dat de gezamenlijke paasmaaltijd en gezamenlijke kerstmaaltijd voor ouderen wordt
gehouden is er geen Veenstaetedienst.
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INFORMATIE ALGEMEEN
Wij zoeken een vrijwilliger!

Om de KSSK tijdig bij u te kunnen bezorgen is er een flink aantal vrijwilligers nodig en wordt gewerkt
volgens een strak schema. Het onderstaande overzicht toont wat er bij het maken van een nieuwe
uitgave komt kijken.
De KSSK verschijnt, met uitzondering van de zomervakantie, eens per maand (11 keer per jaar). De
data worden een jaar vooruit ingepland en onze vrijwilligers houden er rekening mee.
Wij leggen de gang van zaken rond het tot stand komen van het blad uit, omdat er op korte termijn
een vacature ontstaat. Fred van W., die niet alleen redactielid is voor de Hervormde Gemeente
Kortenhoef maar ook de opmaak verzorgt, heeft aangegeven dat hij het na ruim 15 jaar tijd vindt
om het stokje over te dragen aan een ander.
Daarom zoeken wij iemand die bereid is eens per maand de opmaak van de KSSK te verzorgen.
Dit vergt gemiddeld ruim een dagdeel, en wel in het weekend na de uiterste inleverdatum voor
kopij. Deze persoon dient vanzelfsprekend goed vertrouwd te zijn met de computer, in het
bijzonder met Word. Opmaak vergt bovendien een scherp oog voor detail!
De opmaak kan pas beginnen nadat de inlevertermijn is verstreken (vrijdagavond). Het opgemaakte
document wordt op papier afgeleverd en op de daaropvolgende maandagochtend wordt het in de
benodigde oplage gekopieerd. Vervolgens wordt het blad verdeeld en bezorgd.
De vrijwilliger die de opmaak verzorgt dient daarom het bewuste weekend te reserveren voor deze
taak!
Wij waarderen het zeer dat Fred zich al die jaren heeft willen inzetten voor dit werk.
Wie kan en wil deze taak van hem overnemen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. Rita K. (035 656).
De kerkenraden
-6-
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INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
Jezus moet! de lofzang zingen, ook al staat de
tempelpolitie met zwaarden en stokken al
klaar om Hem gevangen te nemen, Jezus blijft
zingen: De Heer is Mij tot hulp en sterkte, Hij
is Mijn lied Mijn psalmgezang.
Zingen is tegen de stroom oproeien, ziende op
de Here Jezus. Hij zingt de dood niet naar Zich
toe, Hij zingt tegen de dood in!, en heeft de
dood overwonnen! Wat een troost, zo'n
Zanger in ons midden.
Wanneer we door moeite of verdriet niets
kunnen zeggen en ook niet meer kunnen
zingen, zingt de Here Jezus voor óns de
lofzang, Hij zal voor óns zingen: God heb Ik lief
want die getrouwe Heer, hoort Mijne stem,
Mijn smeking en Mijn klagen!
En daarna de tocht naar de Olijfberg, Zijn
gelaat nog overglansd door het maanlicht. Wij
mogen door het geloof op Hem zien, en dan
nooit meer zeggen dat ik niet meer zingen
kan.
Want de Here Jezus zingt mét ons de lofzang
mee tot op de dag van vandaag.

Meditatie
En na de lofzang gezongen te hebben
vertrokken zij naar de Olijfberg.
(Mattheüs 26 : 30)
Het zingen van Jezus!, in het mannenkoor.
De lofzang is het groot hallel, Ps. 113 t/m 118,
in de Paasnacht gezongen, voor en na de
maaltijd. Ontroerend is het zingen van Jezus
met Zijn jongeren.
Ook als 12 jarige jongen (Zoon van de Wet) is
Jezus tijdens het Paasfeest de tempel al
binnengegaan: Jeruzalem dat Ik bemin, Ik
treed voor het eerst uw poorten in.
In de opperzaal waar het Paasmaal bereid
wordt, luisteren wij naar de schokkendste
zanguitvoering uit de geschiedenis, het
mannenkoor in de zaal van het laatste
Avondmaal.
Het is ook de eerste en enige keer dat Jezus
zingend ter sprake komt. Aan de lofzang
besteedt men niet zoveel aandacht, meestal
gaat men direct van Paaszaal naar
Gethsémané.
Maar de Here Jezus en Zijn discipelen nemen
rustig de tijd, het kruis kan wachten!
Hoor! hoe op de rand van de afgrond, in het
voorportaal van Gethsémané, de wachtkamer
van Golgotha de 12 stammen Israëls samen
met Jezus de lofzang zingen. Het thema van
de kindernevendienst is: God kiest, God redt,
God kiest er voor om de schepping niet op te
geven! Zo is het ook met de lofzang van de
schepping, deze is ook niet afgebroken, ook
niet door het gebral van Lamech, Goliath en
andere schreeuwers. Door heel het O.T en het
N.T wordt de lofzang gezongen. En sinds de
Here Jezus is opgestaan wordt er gezongen:
Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood,
en Christus zal over u lichten. De lofzang
zingen is voor ons een hoorbaar geestelijke
gezondheid!

De Psalmen zijn zo oud als Israël oud is,
Augustinus noemt de Psalmbundel: de ene
stem van de gehele kerk! De Psalmen zijn ons
lief, omdat ze op de lippen van de Here Jezus
zijn geweest! Het is bevrijdend voor de
gemeente om Gods lof te zingen, Psalmen,
lofzangen en geestelijke liederen, want een
wijze, nuttige, een verstandige gemeente, is
een zingende gemeente.
Omdat deze God in de Here Jezus onze God is,
zullen wij Hem loven!
Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan
aan U o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een LOFZANG in de mond gegeven!
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.
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in de consistorie. Omdat we het boek van
Henri Nouwen uit hebben, lezen we enkele
mooie artikelen die u bij mij kunt verkrijgen.
Na de zomerperiode beginnen we aan een
nieuw boek rondom het thema gebed. Een
paar artikelen lezen voor 8 mei biedt wellicht
een goede mogelijkheid om zomaar eens aan
te sluiten. Welkom! Na afloop drinken we nog
wat met elkaar.

W. Kroon

Meeleven
Zr. Nelien V. (Simon Stevinweg 21e, 1221 AC
Hilversum) is geopereerd aan haar schouder
en die operatie is geslaagd. Daar is ze
dankbaar voor, samen met haar man Peter
die eveneens herstellende is van een operatie.
We bidden hen beiden kracht en volharding
toe in deze fase van revalidatie.

Bijbelkring
Op 17 april staat de bijbelkring gepland en
deze begint om 20.30 uur (dat is een half uur
later dan gebruikelijk). Handelingen 11 staat
op het programma. U bent van harte welkom
op deze avond aan de Kortenhoefsedijk bij
fam. A. sr. We hopen met elkaar op een
mooie avond. Voorafgaand aan deze avond
bent u om half 8 welkom in de kerk voor een
vesper, zie daarvoor het bericht over de
vespers in de Kssk.

Overlijden
Op vrijdag 22 maart overleed zr. Hillegonna
M.-S. in de leeftijd van 70 jaar. Na een lang
ziekbed mocht zij in vertrouwen heen gaan.
Vrijdag 29 maart vond de uitvaart plaats die
voorafgegaan werd door een rouwdienst in
onze kerk. Wij wensen haar man Wim, de
kinderen Remco, Marcelle en Herman, en de
kleinkinderen Lindsey en Jessy ,Gods troost
toe en Zijn onmisbare nabijheid in deze tijd
van rouw. Een in memoriam zal in de
volgende KssK geplaatst worden.
(Wim M., 1241 HC Kortenhoef)

Vespers
Wij willen u graag uitnodigen voor vespers in
de lijdenstijd. Als kerkenraad hebben we het
plan opgevat om dergelijke bijeenkomsten te
organiseren. Een moment op de dag om stil te
staan, met elkaar te bidden, te zingen en te
luisteren naar Gods Woord rond het lijden en
sterven van Jezus Christus. Uit eigen ervaring
weet ik hoe goed en mooi het is om een week
te onderbreken met een dergelijk moment
van bezinning. Een stukje heilige tijd ter ere
van God en ter verdieping van het geloof. Op
de woensdagavonden 10 en 17 april willen we
deze vespers organiseren. Ze beginnen om
19.30 uur in de kerk en duren ongeveer 30-45
minuten. Ook op de kerkradio zullen ze te
beluisteren zijn.
Op 10 en 17 april zijn eveneens de leeskring,
gemeenteavond en de Bijbelkring. Het
'normale' programma van die avonden begint
dan om 20.30, maar u begrijpt natuurlijk wel
dat we hopen dat de deelnemers aan die

Jubileum
Fam. P. -van H. mocht op zondag 7 april het
bijzondere feit vieren dat zij 60 jaar getrouwd
zijn. (1243 JG 's-Graveland) Wij willen hen van
harte feliciteren met dit jubileum. De Here
God danken voor Zijn trouw in al die tijd en
hen Zijn zegen toewensen in de jaren die
komen.

Leeskring
Op 8 mei(een week later dan normaal) vindt
de leeskring plaats, om 20.00 bent u welkom
-8-
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avonden eerst mee willen bidden zingen en
luisteren in de vespers.
Van harte welkom!

bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Lied van de maand

Ds. G.J. van Meijeren

Tot en met Pasen zingen wij een lied dat hoort
bij het paasproject waar de kinderen mee
bezig zijn. Zie verderop in dit blad het bericht
van de kindernevendienst.

Uit de kerkenraad
Bezinning kerkenraad: Gebed
Iedere kerkenraad staat er een bezinning op
de agenda. Het is waardevol als kerkenraad
tijd te nemen voor bezinning, verdieping en
toerusting. Voor de rest van 2019 hebben wij
Gebed hiervoor als thema gekozen. Afgelopen
vergadering hebben wij gesproken over de
betekenis van gebed, binnen de gemeente en
ook in ons persoonlijk leven. Tijdens de
komende kerkenraadsvergaderingen zullen
wij aandacht besteden aan verschillende
invalshoeken rondom dit thema. We willen
het thema ook breder betrekken binnen de
gemeente. Zo zal het thema aan de orde
komen tijdens een Meet & Eat met de
jongeren en zal Gebed het thema zijn voor het
Groothuisbezoek dat wij in september weer
willen organiseren. Hierover krijgt u te zijner
tijd meer informatie.

In deze KSSK-periode zingen we de volgende
coupletten.
Zondag 14 april
Jezus, Hij droeg onze schuld,
droeg al die stenen met geduld.
Hij koos voor honderd procent,
zijn hart vol liefde, ongekend.
refrein:
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.
Zondag 21 april
Zing en wees blij: Jezus leeft!
Het graf is leeg, de dood voorbij.
Hij redde jou, redde mij,
de God die zo gekozen heeft.
refrein (gewijzigd):
Wil jij op weg, met Jezus mee,
met God de Vader, die jou kent?
Hij kiest, Hij redt en Hij vraagt het nu gewoon:
‘kies jij voor Mij en voor mijn Zoon?’

Voor in de agenda: Vesper en
Gemeenteavond 10 april
Op woensdagavond 10 april organiseren wij
een gemeenteavond over ‘Gemeente zijn’.
Voorafgaand aan de gemeenteavond wordt
een vesper gehouden (onderdeel van een
serie van vespers in de lijdenstijd – meer
hierover leest u elders in het kerkblad). De
vesper start om 19.30 uur. De
gemeenteavond start, na een kopje koffie,
aansluitend om 20.30 uur.
De voorbereidingen voor de gemeenteavond
zijn in gang. ‘Gemeente zijn’ zal van
verschillende kanten worden belicht, ook de
financiën worden daarbij meegenomen.
Spreken over ´Gemeente zijn´ doen wij
natuurlijk graag met u, we hebben daarom
een actief programma opgesteld. Samen
vormen wij de gemeente van ’s-Graveland.
We zijn dankbaar dat wij in onze kerk het

Vanaf zondag 28 april en in de maand mei
zingen wij een nieuw lied van de maand, een
paaspsalm.
Psalm 98:1
Zingt een nieuw lied voor God den HEERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde
-9-
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Woord mogen horen, God lof mogen zingen
en elkaar mogen ontmoeten. U bent van
harte welkom bij de vesper en de
gemeenteavond. Wij hopen op uw komst!
Kerkenraad
Op D.V. dinsdag 14 mei 2019 vergadert de
kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de
kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00
uur en 20.30 uur.

Iedere werkdag is er een vast persoon die de
bijdragen verzorgt. De vaste medewerkers zijn
ds. Dirk de Bree (Utrecht), ds. Kees van Ekris
(Zeist), ds. Jan Maarten Goedhart (IZB-Focus)
en ds. Hanneke Ouwerkerk (Schoonhoven).
De vijfde dag wordt door verschillende
predikanten ingevuld. Om te voorkomen dat
de afleveringen een aaneenschakeling zijn van
favoriete Bijbelgedeelten, wordt het NBGleesrooster gevolgd.

Tot slot
Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad.
Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen
aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één
van de kerkenraadsleden aan te spreken.

De Bijbelpodcast blijkt in een grote behoefte
te voorzien. Twee maanden na de lancering
schommelt het aantal vaste luisteraars rond
de 18.500. Gratis aanmelden? Kijk op
www.eerstdit.nI

Ymkje van ’t R.

Bericht van de kindernevendienst
Eerst Dit

Op zondag 3 maart zijn we begonnen met het
paasproject bij de kindernevendienst. Thema
is: God kiest, God redt. Het paasproject neemt
ons mee op de weg van de discipelen die
Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt ze
over de weg die Hij wil en moet gaan, over de
lijdensweg die gaat komen, maar de
discipelen lijken zijn keuze niet te begrijpen.
Maar Jezus kiest de weg die God Hem wijst.
Jezus heeft de opdracht gekregen om als
mens op aarde de juiste keuze te maken, nl.
voor ons in de plaats te staan voor God. En
alleen Jezus kan dat omdat Hij meer is dan
een mens. Hij heeft de liefde en kracht van
God zelf. Hij ís God Zelf! God kiest ervoor om
de schepping niet op te geven maar brengt
redding: Jezus Christus, Zijn Zoon. In het
paasproject staan we stil bij de belofte van
een toekomst met God die Jezus ons geeft als
we met Hem op reis mogen gaan, dan mogen
we zien welke keuze Jezus gemaakt heeft om
ons te redden. God kiest, God redt!

‘Eerst Dit’, initiatief van EO en IZB, heeft al
18.500 abonnees
Dagelijkse Bijbelpodcast via Whatsapp
‘Wat een goed initiatief! Ik reis regelmatig
met de trein en dit is een fijne start van de
ochtend.’ ‘Waardevolle overdenkingen die me
bij blijven.’ ‘Ik las ‘s ochtends nooit uit de
BijbeL Nu luister ik altijd op de fiets naar mijn
werk.’ ‘Als we wakker worden luisteren mijn
man en ik in bed naar Eerst dit. Het is fijn om
zo samen de dag te beginnen voordat we in
de hectiek van de dag rollen.’
Een greep uit talloze reacties op ‘Eerst dit’, de
dagelijkse Bijbelpodcast die de Evangelische
Omroep en de missionaire Organisatie IZB
sinds december 2018. Elke werkdag krijgen de
abonnees ‘s ochtends een 7-minuten durende
podcast in hun Whatsapp, met een
Bijbelgedeelte en een beknopte overdenking
daarbij, gericht op het dagelijks leven. De
doelgroep bestaat uit mensen in het spitsuur
van het leven (25-40 jaar), die willen groeien
in geloof en het volgen van Jezus.

Voor in de kerk staat een rugzak; symbool
voor de reis die Jezus maakt naar Jeruzalem.
Elke week komt er een symbool bij dat past bij
het verhaal dat in de kindernevendienst
verteld wordt. Ook het couplet wat we zingen
van het projectlied sluit elke week aan bij dat
- 10 -
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verhaal. Voor het projectlied is de melodie
van opwekking 268 gebruikt. Wellicht niet bij
iedereen bekend maar hoe leuk is het om ook
eens een ander liedje te zingen? En na 8
weken zal het er helemaal inzitten!
Zie voor de tekst van de liederen onder “lied
van de maand”.

wat meer. En het is de volgende dag
Moederdag, dus een taartje komt vaak wel
van pas. Mocht u niets doen aan die dag dan
is toch ook iets lekkers bij de koffie niet te
versmaden.
Natuurlijk verkopen we ook graag nog weer
de eigengemaakte jam, chutney of wat u ook
maar in een potje stopt, bv appelmoes of
paprika’s. Doe wat u leuk vindt en wat lekker
is.
Wat is het eigenlijk toch leuk dat u al jaren
weet dat dit gevraagd wordt en dat u al jaren
zegt, “natuurlijk bakken we weer iets” En al
jaren weet ik, het komt goed.
Toch zal er iets veranderen op de kraam.
Vorig jaar heb ik besloten af te bouwen. Met
Nel van L. heb ik toen de afspraak gemaakt
dat zij het over gaat nemen en dat ik haar nog
wel blijf helpen .
De keuze van Nel is dat er geen “mooie”
brocante verkocht zal worden op de kraam.
Jammer? Misschien wel, misschien niet. De
keuze is gemaakt om alleen etenswaar te
verkopen. Hoe precies, dat moet nog wat
verder uitgewerkt worden.
Het blijft nog wat vaag, maar hopelijk denk u
wel vast na over de te bakken taarten e.d.
Zonder de brocante is er ruimte genoeg op de
kraam.
Met Clara R. ben ik jaren geleden van start
gegaan; veel kleiner, veel voorzichtiger, stel
dat “niemand” iets koopt. Cor, Clara’s
partner, maakte al honing van de bijen op
Sperwershof, dus dat konden we verkopen en
Clara had appels en openhaardhout, ook
prima te verkopen. Mijn jam en appeltaarten
maakten de kraam aardig compleet, en toch
maar de stoute schoenen aangetrokken om
ook een paar dames uit de kerk te vragen om
iets te bakken. Het lukte allemaal
wonderbaar. Vanuit een nalatenschap toen
kreeg ik mooie 2e hands spulletjes, zonde voor
de rommelmarkt, dus bij ons op de kraam.
Een prachtige volle kraam was het resultaat.
Goed verkocht, heel gezellig, dus voor
herhaling vatbaar. En aldus geschiedde. Clara
bleef op de achtergrond aanwezig, maar was
wel steeds op za.mi. aanwezig.

Met een groet namens de leiding,
Iris A.

11 mei jaarmarkt!
Zaterdag 11 mei wordt de jaarmarkt in ’s
Graveland weer gehouden! Het belooft weer
een gezellige dag te worden in en om onze
kerk. Ook op deze jaarmarkt willen we weer
goed bruikbare nieuwe en tweedehands
goederen verhandelen. Als u spullen hiervoor
wilt inleveren dienen ze in goede staat te zijn.
Denkt u ook eens aan CD’s, DVD’s, LP’s en
vooral singles die u over hebt.
U kunt de spullen in de kerk komen brengen
op woensdagavond 8 mei tussen 19.00 en
20.00 uur en op vrijdag 10 mei na 19.00 uur.
Als u niet in staat bent de spullen zelf te
brengen kunt u ook contact opnemen met:
Ymkje van ’t R. 694 of
Arjan van der H. 672.

Meimarkt
En dan is het al weer zo ver: de meimarkt
komt eraan.
We zijn er nog niet zo druk mee, maar het
wordt tijd om veel mensen te stimuleren om
na te denken over de te bakken artikelen.
We willen weer heel graag veel baksels
verkopen. Wat? Dat mag u zelf weten. De één
bakt graag boterkoek, de ander cake of
misschien is een cheesecake of appeltaart wel
je favoriet. Mensen weten ons al te vinden op
de markt . Dat is goede reclame voor ons,
want eigen gebakken taart of cake heeft toch
- 11 -
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Veel hulpaanbod kreeg ik al die jaren vanuit
de gemeente om te helpen in de kraam. Dat
was ook wel nodig want alleen gaat het niet.
Het liep steeds gesmeerd. IK kan me niet
heugen dat ik ooit zonder hulp gezeten heb.
En….. we hebben steeds alle baksels kunnen
verkopen.
Met veel plezier kan ik terugkijken op
gezellige jaarmarkten met prachtige
resultaten van een zeer tevreden opbrengst.
Ik spreek vast nog heel veel mensen vóór het
11 mei is.
Een hartelijke groet en tot horens of tot ziens.

vinden? Bak dan een of wellicht meerdere
cakes, (kleine) cup-cakes mag ook! Voor je
gedane arbeid krijg je geen cash maar wel een
hoop lol, dankbaarheid en een glimlach op je
gezicht, geef je dus op vooral op!
Opbrengst ‘koffie/thee/toilet’ jaarmarkt 11
mei
De opbrengst van ‘koffie/thee/toilet’ gaat dit
jaar naar de Bobby en Robine Foundation.
Robine en Bobby wonen met hun ouders Jan
Willem en Pamela in Nederhorst den Berg.
Ongeveer een jaar geleden werd vastgesteld
dat Robine en Bobby beiden de extreem
zeldzame en dodelijke metabole
(stofwisselingsziekte) CLN2 hebben.
Jan Willem en Pamela richtten de Bobby en
Robine Foundation op.
De doelstelling van de Foundation is
tweeledig:
Ten eerste ‘family support’ met als doel om
Bobby en Robine zo optimaal mogelijk te
kunnen ondersteunen en hen het mooist
denkbare leven te kunnen geven. Wij
gebruiken uw giften om (zorg-)kosten die niet
door de verzekering of overheidsinstanties
worden gedekt te financieren, zoals educatie
en beweging, zorgkosten, juridische
ondersteuning, reis- en verblijfkosten,
aanpassingen in huis, etc.
Ten tweede draagt de Bobby & Robine
foundation bij aan het financieren van
onderzoek en de ontwikkeling van medicijnen
die het levensniveau van kinderen met CLN2
& andere stofwisselingsziektes verbetert en in
de toekomst deze ziekte(s) hopelijk geneest.
Meer informatie:
www.bobbyenrobinefoundation.nl
Wij bevelen de Bobby en Robine Foundation
van harte bij u aan!

Namens Nel van L. tel. 656
Jos A.; tel 656.
Cara R.; tel 656.

Diaconie: Oproep Jaarmarkt
Op zaterdag 11 mei vindt het grootste
evenement van het jaar plaats in `s-Graveland
en omstreken; de jaarmarkt! Ook dit jaar
hopen wij weer flink wat bezoekers van koffie
en thee te voorzien en verzorgen we 1 van de
weinige sanitaire stops op het “terrein”. Daar
is uiteraard man- en vrouwkracht voor nodig.
Bij deze dus een oproep voor helpende
handen! Geef u/je op voor een of twee
uurtjes, (of meer!) gezelligheid en mocht er
voorkeur zijn voor een dagdeel horen we dat
graag. Ook hopen we weer heel veel plakken
cake te verkopen en het zou geweldig zijn als
die allemaal zelfgebakken zijn. Wilt u of wil jij
er 1 of meerdere bakken? Graag!
Opgeven voor koffie-/theeschenken en/of
cakes bakken graag bij Iris Aalberts:
iris.z@gmail.com, 035-656/06-.
In het bijzonder een oproep aan onze jeugd;
mocht je je nou heel toevallig een beetje
vervelen op die zaterdag, kom dan vooral
helpen, je eerste horeca-ervaring ligt op je te
wachten. Geen zin in rondbanjeren met
dienbladen? Er valt heel wat af te wassen op
zo`n dag dus ook daar liggen mooie kansen
voor jullie. En mocht je dat ook niet je ding

College van kerkrentmeesters
Opbrengst van de collectes
10 mrt
13 mrt (Biddag)
17 mrt
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48%
48%

31 mrt (Noodhulp slachtoffers cycloon)
€ 333,05
55%

Instandhouding predikantsplaats:
10 mrt
€ 136,36
47%
24 mrt
€ 115,55
49%

De collecte in de Veenstaetedienst op 15
februari heeft €37,30 opgebracht. Deze
opbrengst is bestemd voor de zending.

(Om het gebruik van collectebonnen te
stimuleren vermelden we het %
collectebonnen per collecte)

Hartelijk dank voor uw gaven.
Rekeningnummer Diaconie
NL23 RABO 038 82 33 605
t.n.v. Diaconie NH Kerk ’s-Graveland

Bankrekeningnummer College van
Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland.
(Let op !! Het rekeningnummer voor het
bestellen van collectebonnen staat
hieronder)

Diaconiecollecte 14 april 2019
De diaconiecollecte op 14 april is bestemd
voor Stichting Inloophuis “Wording” in
Hilversum.
In 1997 namen leden van diverse christelijke
kerken in Hilversum het initiatief om de
Stichting Inloophuis Wording op te richten.
Met dit initiatief wilden zij gehoor geven aan
een Bijbelse opdracht om om te zien naar de
mensen die hen omringden.
Vooral naar hen, die - om welke reden dan
ook - aan de rand van de samenleving
verkeerden. Zo wilden zij toen, en zo willen zij
nog steeds, gehoor geven aan de christelijke
opdracht van onze Heere Jezus Christus, zoals
Hij dat in het Evangelie van Mattheüs
aangeeft, kort samengevat: “Ik was een
vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek
geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de
gevangenis en u bent bij Mij gekomen. (.....)
Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor één
van deze geringste broeders van Mij gedaan
hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”.

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting
van het bedrag op bankrekeningnummer
NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van
Hervormde Gemeente ’s-Graveland.
Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal
waardes, te weten:
15 euro (20 x 0,75)
25 euro (20 x 1,25)
45 euro (20 x 2,25)
Als u bij uw overschrijving vermeldt welke
waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna
per ommegaande, de door u bestelde boekjes
ontvangen.
Voor verdere informatie kunt u bij
ondergetekende terecht, of bij één van de
andere Kerkrentmeesters.
Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Het college van kerkrentmeesters

Van harte aanbevolen.

Diaconie
Opbrengst van de collectes
10 mrt
13 mrt (Biddag)
17 mrt
24 mrt

€ 148,20
€ 70,50
€ 61,50
€ 137,55

Roosters

Coll.bon
58%
48%
30%
48%

Rijrooster
14 apr
Gerrie van L.
21 apr 1e Paasdag
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Bert B.
Niels S.
Henk H.
Adrie/Raymond van de P.

grootste eer en de grootste smaad, de
grootste vrede en de grootste strijd, het
grootste leven en de grootste dood – wat dit
vers duidelijk laat zien. Het is immers alsof Hij
hier in tegenspraak met Zichzelf uitroept dat
Hij door God verlaten is – terwijl Hij tóch op
hetzelfde moment Hem ‘Zijn God’ noemt. En
daardoor belijdt Hij dat Hij niet verlaten is,
want niemand zegt tegen God: ‘Mijn God’, die
geheel door Hem verlaten is.

Oppasrooster
14 apr
Christa L.
Lisette L.
e
21 apr 1 Paasdag
Paula P.
Jan-Martijn P.
28 apr
Jasmijn ter S.
Marly van R.
05 mei
Annelies van de H.
Pepijn van der H.
12 mei
Maaike van ’t R
Rachel V.

Wat moeten wij hiervan denken? Christus was
hier tegelijk volkomen rechtvaardig en
volkomen zondaar, volkomen zalig en
volkomen verdoemd – want als we dit niet op
deze manier willen zeggen, dan zie ik niet hoe
Hij door God verlaten is. Dit zou ik zó willen
duidelijk maken: Christus was inderdaad
rechtvaardig en dat bleef Hij – ‘omdat Hij
geen zonde had gedaan en geen bedrog in
Zijn mond was geweest’ (vgl. Jesaja 53:9).
Want daarom heeft Hij uit de maagd – door
de Heilige Geest ontvangen – geboren willen
worden, zodat Hij geheel zonder zonde zou
zijn – want hoe zou Hij ons anders van de
zonde hebben kunnen verlossen?

Collectantenrooster
14 apr
diaken/kerkrentmeester
e
21 apr (IPP) 1 Paasdag
Tom van den B.
Bas ter S.
28 apr
diaken/kerkrentmeester
05 mei (IPP) Jensen van R.
Dimitry S.
12 mei
diaken/kerkrentmeester

Maar in de tijd dat Hij heeft geleden, heeft Hij
al onze zonden op Zich genomen, alsof het
Zijn Eigen zonden waren. Hij heeft daarvoor
ook hetzelfde geleden wat wij voor de zonden
zouden moeten lijden – én wat de
verdoemden nu reeds lijden. Paulus zegt dit
ook in Romeinen 15 vers 3 – als hij Psalm 69
vers 10 aanhaalt: ‘De smaad van hen die U
smaden, is op Mij gevallen.’ En Jesaja zegt:
‘Voorwaar Hij droeg onze ziekten en heeft
onze pijnen op Zich geladen. Om de misdaad
van Mijn volk heb Ik Hem geslagen, hoewel Hij
geen zonde had gedaan en geen bedrog in
Zijn mond is geweest’ (vgl. Jesaja 53:3 vv).

Koffierooster
14 apr
Yvar S.
21 apr 1e Paasdag
Jan V.
Gerdi van B.
28 apr
Hanneke ter S.
05 mei
Corrie V.
An H.
12 mei
Jos A.

Over het lijden van Christus
‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij
verlaten?' (Psalm 22:2)

Want de straf die de zonden verdiend
hebben, heeft Hij gedragen en andermans
zonden tot de Zijne gemaakt. Zoals Jesaja
zegt: ‘Ja, u hebt Mij arbeid gemaakt in uw
zonden en hebt Mij vermoeid in uw
misdaden’ (vgl. Jesaja 43:24). Dit is het grote
geheim van de Goddelijke genade die door

(…) “Niemand kan tegenspreken dat in
Christus tegelijk de grootste vreugde en de
grootste droefheid is geweest. Op dezelfde
manier was in Christus de grootste zwakheid
en de grootste kracht. Ook was in Hem de
- 14 -
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het lijden van Christus aan zondaren wordt
gegeven: dat door een wonderlijke ruil onze
zonden nu niet meer ónze, maar Christus’
zonden zijn, en de gerechtigheid van Christus
niet meer Christus’ gerechtigheid, maar ónze
gerechtigheid is.

de rechterhand van de Vader]. Deze kennis is
op zich wel goed, maar ik word er niet of
nauwelijks beter van. Alleen dan heb ik nut en
voordeel van alles wat God in Christus heeft
gedaan, als het ook aan mij is gegeven en
geschonken – dus dat het nu mijn eigendom is
geworden.

Want hier worden de Bruidegom en de bruid
één vlees (vgl. Efeze 5:32). Deze
verborgenheid kan aan niemand voldoende
gezegd, verkondigd, voorgesteld en duidelijk
gemaakt worden – dit vanwege de hoogte en
de diepte van de rijkdom en heerlijkheid die
daarin besloten liggen. Het is geheel
verborgen voor de wijzen en verstandigen van
deze wereld, maar aan de onmondige
kinderen geopenbaard. Zij alleen kunnen dit
overdenken, daaruit leven en zich daarover
verheugen en zich daarin beroemen (vgl.
Matthéüs 11:25; 18:3).”

Dit wil zeggen: dat Zijn opstanding in mij
werkt dat ik ook zélf zal opstaan en levend
worden met Hem – dat ik dit ondervind en
ervaar door het geloof. U moet het met uw
hele hart geloven en het niet alleen met uw
lichamelijke oren horen of er met uw mond
over praten.
Vroeger [= voor de reformatie] hebt u het in
de lijdensgeschiedenis zó horen vertellen: dat
Christus daarin afgebeeld was als een
Voorbeeld en Helper en dat ieder die Hem
navolgde en in Hem geloofde, ook zijn eigen
geest kon overwinnen en ook zelf bekwaam
zou worden om te lijden.

DOOR: dr. M. Luther
UIT: Operationes in Psalmos 1519-1521, vgl.
WA 5, 598, 30 – 608, 22

Wat Paulus hier zegt, is echter veel
christelijker en heerlijker en moet ons ook
meer ter harte gaan – meer dan alles tot
troost zijn. Namelijk dat hij zegt: ‘Christus is
om onze rechtvaardiging opgewekt’
(Romeinen 4:25). Dan alleen wordt er goed
over het Lam gepreekt. Johannes doet dat
ook, en roept: ‘Daar is het Lam van God Dat
de zonden der wereld draagt!’ (vgl. Johannes
1:29). Want alleen door het Lam worden
zonde, duivel, dood en hel overwonnen."

Pasen
(…) "Paulus schrijft aan de gemeente van
Rome over het nut en de vrucht van de
opstanding van Christus: ‘Christus is om onze
zonden overgegeven en om onze
rechtvaardiging opgewekt’ (vgl. Romeinen
4:25). Paulus is hier ook een goed voorbeeld
van een predikant die de genade van Christus
kundig en mooi verklaart. Hij zegt: waartoe en
waarom Christus heeft geleden, en ook hoe
wij dit moeten verstaan en opvatten –
namelijk dat Hij gestorven is om onze zonden.
Alleen zo wordt het lijden van Christus goed
uitgelegd: het is voor óns gebeurd en tot óns
nut.

DOOR: dr. M. Luther
UIT: Sommerpostille 1526, vgl. WA 10.1.2,
220, 4-25

Hartslag van de prediking

Daarom is het niet genoeg als ik alleen weet
en geloof dat Christus is gestorven. Het is zelfs
niet genoeg dat ik weet en geloof dat Christus
is opgestaan met een verheerlijkt lichaam en
naar de hemel is gevaren en daar nu in de
eeuwige vreugde, onsterfelijk is [gezeten aan

Onder deze titel schreef prof. dr. A. de
Reuver(D.V. zondag 26 mei preekt hij bij ons)
in de Waarheidvriend een aantal artikelen
over ‘de grond van het geloof’, waarvan
hieronder het derde deel.
- 15 -
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De grond van het geloof

‘zondaar’ is mijn naam genoemd en gemoeid.
Als ik daar te goed voor ben, is er niets voor
me bij. Maar wie zich aangesproken weet, is
goed af, want die krijgt een goed bericht. Die
ontvangt een boodschap die zo wonderlijk is
dat je die niet zou geloven als niet God Zelf de
afzender was en niet jijzelf de geadresseerde.
Het is nu precies die connectie, die verbinding
van afzender en geadresseerde, die de grond
van het geloof uitmaakt.

Ongeloof is ‘nee’ zeggen tegen God. En dat
‘nee’ zeggen wordt nooit meer ‘ja’, tenzij
God Zelf er wat aan doet, er zelfs alles aan
doet. En dat doet Hij. Hij overwint ons
trouweloze, tuchtloze ‘nee’ door het ‘ja’ van
Zijn erbarmen.
Hij zei en zegt tegen die neezegger ook ‘nee’:
‘Nee, Ik leg me er niet bij neer. Ik kan mijzelf
niet verloochenen. Ik doe het ‘ja’ van Mijn
trouw en liefde niet teniet.’

Een brief
Een Evangelieprediker komt dus met een
brief, een boodschap. Toen Paulus in de
synagoge van Antiochië kwam, liet hij er geen
twijfel over bestaan aan wie die brief gericht
was. ‘Tot u is het woord van deze zaligheid
gezonden.’ Door wie? Door God. Aan wie?
Aan u. Misverstand uitgesloten.
Hij hield dus geen verhaal in het luchtledige,
stak geen betoog af in het algemeen, maar
betuigde Gods boodschap in het betonen van
Geest en kracht. Daarom ging dat gepaard
met een klemmende lokroep om die
boodschap in geloof te beamen en omarmen:
‘Het moet u bekend zijn, mannenbroeders,
dat door deze Christus u (!) vergeving van
zonden verkondigd wordt. Door Hem wordt
ieder die gelooft rechtvaardig voor God.’ Een
preek is dan ook, zoals W. Kremer eens
schreef, ‘geen strooibiljet neergeworpen uit
een vliegtuig, dwarrelend in de wind, in de
hoop dat het ergens door een voorbijganger
wordt opgeraapt’. Het is zelfs geen bericht dat
door de brievenbezorger in de brievenbus
wordt gedeponeerd. Nee, het is een
boodschap die persoonlijk wordt
overhandigd. De predikant is een
brievenbesteller die aanbelt en wacht tot
iemand opendoet, de brief dan openvouwt en
voorleest en vraagt: ‘Wat is daarop uw antwoord?’

Voedingsbodem
De oerzonde van de mens bestond uit
ongeloof, ongeloof dat een duivels vraagteken
zet achter de woorden die God gesproken
heeft. Hoe komt een mens die van huis uit,
sinds Adam, met God gebroken heeft aan
geloof.? Hoe doet God dat?
Door het Woord van de Geest dat volgens
Paulus in de prediking tot ons komt. Het
geloof is uit het gehoor, en het gehoor door
het Woord Gods. En hoe zullen ze horen
zonder die hun predikt (Rom.1o)? Het
evangeliewoord — in de kerkelijke
verkondiging, maar ook in de private overdenking en in het onderricht thuis en op school —
is dus om zo te zeggen de geboortegrond en
voedingsbodem van het geloof. Het wil aanvaard, omhelst, geloofd zijn. Gods woorden
dingen naar onze hand. Ze werven om geloof
en wekken dat geloof ook. God geeft wat Hij
vraagt.
Adressering
De bevoegdheid en vrijmoedigheid om te
geloven ontlenen we niet aan eigen keuze en
kunde, maar aan de adressering van de
prediking. Kenmerkend voor de prediking is
namelijk dat ze een duidelijk adres heeft. Ze is
‘aan mij’ gericht. Ze is voor ons, voor mij, voor
ieder die maar oren heeft om te horen.
Niemand wordt bij voorbaat buitengesloten.
Het is een betrouwbaar en dus geloofwaardig
Woord en alle aanneming waardig dat Jezus
Christus in de wereld gekomen is om
zondaren zalig te maken. Met die aanduiding

Persoonlijke boodschap
Ik wil maar zeggen: de prediking zoekt en
roept ons allerpersoonlijkst op. Ze behelst
immers een boodschap van hart tot hart, van
Gods hart tot het onze. En ze zoekt en vindt
ons daar waar we zijn en zoals we zijn: in onze
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vreugde, in onze pijn — in onze
zelfverzekerdheid, in onze verslagenheid — in
onze vermeende kracht, in onze
moedeloosheid — in de uren van
welbevinden, in de uren van verwarring. Daar
doet Christus Zijn intrede, in het Evangelie
gekleed. En Hij roept ons toe en reikt ons aan
wat we nodig hebben: ontdekking en
vermaning, vergeving en vrijspraak, en —
Godlof— ook geloof. Ja, dat roept Hij binnen,
zodat we niet langer zeggen: ‘ja maar’ en ‘ja
misschien’, maar: ‘ja en amen’.

Evangelie van genade krachtdadig opruiming
onder alle obstakels die de vrije toegang tot
het Evangelie blokkeren. En zo schept het
ruimte om het onvoorwaardelijk bij te vallen
in het amen van het geloof.
Geloofsantwoord
Om dit geloofsantwoord is het God te doen.
Maar dan niet zo dat Hij dat van óns laat
afhangen, maar zo dat Hijzelf het oproept,
meebrengt en teweegbrengt. Ik geloof dan
niet omdat ik dat kan, maar omdat ik niet
anders meer kan, net zoals die vader in
Markus 9. Kijkt die man naar binnen, stuit hij
op eigen ongelovigheid. Kijkt hij naar Jezus,
kan hij niet anders dan geloven: ‘Ik geloof
(want U bent te vertrouwen), kom mijn
ongeloof te hulp.’ Het zou wel eens kunnen
zijn dat dit laatste zinsdeel — die schreeuw
om hulp — minstens zozeer van geloof getuigt
als wat eraan voorafgaat.
Het geheim van het geloof ligt buiten ons, in
Hem Die het Woord voert en Die het Zelf tot
in ons hart vervoert, annexerend, geloof
wekkend. Het Woord wordt mij te sterk,
sterker dan mijn weerstand, twijfel en
aarzeling, sterker dan mijn schuld en
strafwaardigheid. Sterker dan al mijn
stemmingen en remmingen is Zijn stem.
Doden zullen horen de stem van Gods Zoon
en ze zullen leven. De prediking is geladen
met de stem van Hem Die onze dood gestorven is en ons het leven heeft verworven.
Opstandingskracht wordt in de prediking
manifest. Als Christus roept: ‘Vrees niet,
geloof alleen,’ dan is het niet nog de vraag of
ik het wel mag en zal geloven, maar dan
wordt daar de vrees gebannen, het geloof geboren en legt mijn dood het af tegen de
Levende. Als Hij roept: ‘Vrees niet, heb goede
moed,’ dan is dat geen commando om onszelf
een dosis moed in te blazen, maar dan
betekent dat niets minder dan dit: ‘Hier,
moedeloos mensenkind, hier heb je moed. Ik
geef het je.’

Zonder voorbehoud
Ook dat is het geheim van het gepredikte
Woord. Het komt tot ons als een belofte uit
Gods hart, onvoorwaardelijk en onverdiend.
God komt met Zijn even kostbare als
kosteloze genade aan de poort van het hart.
En Hij zegt Zijn genade toe aan ieder die
gelooft, maar die geen greintje geloof in eigen
voorraad en beheer heeft. En Hij doet dat
zonder voorbehoud. Wee de prediker die
hierop afdingt. Als er één was die zich
daarvoor wachtte, dan was het wel Ralph
Erskine. Recht op de man af en in heilige
verontwaardiging valt hij in een van zijn
preken uit: ‘Zie wat een schuld u op zich laadt
als u de deur te nauw maakt en de roep van
het Evangelie belemmert, door te stellen: ‘Als
u die en die kwaliteiten niet bezit, is dit woord
der zaligheid niet voor u. Als u die en die
kenmerken niet vertoont, is het niet voor u.
Het is alleen voor u onder die en die conditie.’
Hierdoor maakt u het Evangelie tot géén
Evangelie. Het is dan alsof Christus geboren is
om heiligen, en niet om zondaren zalig te
maken. Zulke lieden weerspreken het eigenlijke doel van het Evangelie, namelijk een woord
van zaligheid te brengen aan allerlei soort
zondaren. Voor u, zondaar, is de deur der
zaligheid geopend. Alles wat deze deur
nauwer maakt, elke leer die het
Evangelieaanbod belemmert of beperkt en tot
de veronderstelling leidt dat er voor u geen
plaats en toegang is, die leer mag u ervan
verdenken dat het 6f géén Evangelie is, 6f dat
het met zoveel wetticisme is vermengd, dat u
die moet schuwen als de duivel.’ Zo houdt het

DOOR: prof. dr. A. de Reuver
UIT: de Waarheidsvriend d.d. 28 maart 2019

- 17 -

