KERK
NIEUWS

BEROEPEN TE:

Bruchem en Kerkwijk-DelwijnenNederhemert, A.N. van der Wind te
Hollandscheveld (wba Rehoboth);
Ridderkerk (Singelkerk), J.A.W.
Verhoeven te Leerdam;
Lekkerkerk (’t Venster), P. Vernooij te
Boven-Hardinxveld.

BENOEMD TE:

Indonesië (Palopo), als toerustingspredikant voor de GZB, L.J.
Vogelaar te Den Haag, die dit beroep
aangenomen heeft.

BEDANKT VOOR:

Hien en Dodewaard, M. van Leeuwen
te Voorthuizen.

DS. H.J. DE BIE 90 JAAR

Negentig jaar geleden, op 21 april
1927, werd H.J. de Bie in Utrecht geboren. Hij is daarmee de eerste van
drie hervormd-gereformeerde emeritus predikanten die dit kwartaal die
leeftijd kunnen bereiken. Hij was 24
jaar toen hij in 1951 intrede deed in
zijn eerste gemeente, Ommeren.
Daarna diende hij de gemeenten van
Alblasserdam en Wierden. In zijn
laatste gemeente, Huizen, stond hij
van 1972 tot zijn emeritaat in 1992.
Hij is meer dan veertig jaar dienstdoend gemeentepredikant geweest.
Van 1985 tot 1998 was ds. De Bie

BONDS
NIEUWS

BON VOOR BUNDEL
REFORMATIE.NU

In dit nummer van De Waarheidsvriend
begint dr. A. de Reuver (zie pag.10)
de bespreking van de bundel Reformatie.nu, de bijdrage vanuit de Gereformeerde Bond aan het Reformatiejaar 2017. Wie de speciale kortingsbon voor lezers van De Waarheidsvriend (zie pag.9) voor 23 mei bij de
boekhandel inlevert, kan dit boek –
in plaats van voor € 13,99 – voor € 11
aanschaffen.

ABONNEMENTSGELD DE
WAARHEIDSVRIEND

Onze abonnees die hun abonnementsgeld nog niet betaald hebben,
ontvingen vorige week een herinnering. Mogen we hen vragen het bedrag van € 46 zo spoedig mogelijk
over te maken?

GB-AFDELING FLAKKEE BEZINT
ZICH OP CHRISTELIJK ONDERWIJS
Ik ben de Weg
en de Waarheid
en het Leven
Johannes 14:6
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Op de valreep vermelden we hier dat
het bestuur van de afdeling GoereeOverflakkee van de Gereformeerde
Bond vanavond, 20 april, een avond
over het christelijk onderwijs belegt.
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INHOUD
nauw betrokken bij de Theologische
Hogeschool van de Gereformeerde
Bond in Ede. Hij werd voorzitter van
het bestuur en studiebegeleider. Hij
bestudeerde speciaal het Oude
Testament en het tijdvak tussen de
beide testamenten en schreef hierover meerdere artikelen en boeken.
Ds. De Bie woont in Huizen.

DS. L. VAN NIEUWPOORT
55 JAAR PREDIKANT

Op 23 april 1962 werd ds. L. van
Nieuwpoort door ds. G. Boer in
Elspeet en Uddel-Vierhouten tot predikant bevestigd. Dat is komende
zondag 55 jaar geleden. Precies veertig jaar na zijn intrede werd hij benoemd tot lid in de Orde van OranjeNassau. In de tussentijd was hij na
Elspeet-Uddel gemeentepredikant in
Sliedrecht, Nunspeet en Huizen. In
1980 werd hij predikant voor bijzondere werkzaamheden als geestelijk
verzorger van Veluwehorst in Nunspeet. Van 1987 tot zijn emeritaat in
1992 was hij geestelijk verzorger aan
het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam.
Na zijn emeritaat werkte hij als bijstand in het pastoraat in Boskoop en
in 1998 werd hij weer geestelijk verzorger, in het verzorgingstehuis
Nijenstede in Amersfoort, waar ds.
Van Nieuwpoort nu woont.

Het thema is ‘Spanningsveld tussen
identiteit en kwaliteit in het christelijk onderwijs’. Twee sprekers, dr. A.J.
Kunz en J.S. Nagtegaal, hopen het
thema in te leiden. Dr. Kunz is predikant en docent/onderzoeker aan de
Driestar Hogeschool Gouda en dhr.
Nagtegaal is voorzitter van het college van bestuur van Kindwijs Protestants Christelijke Scholengroep. Aandacht is er voor vragen als: Wat is
kenmerkend voor kwalitatief goed
onderwijs? Hoe verhoudt zich dat tot
onze christelijke identiteit?
Ds. M.J. Middelkoop uit Middelharnis
hoopt de avond om 19.30 uur in het
Hervormd Centrum ‘Elim’ te Nieuwe
Tonge te openen. De bijeenkomst
wordt rond 21.45 uur afgesloten.

PREDIKANTENBERAAD
IN SEBALDEBUREN

Op dinsdag 14 november zal DV de
halfjaarlijkse ontmoeting tussen predikanten en voorgangers in de noordelijke provincies en het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond
plaatshebben. We komen van 10 tot
14 uur samen in gebouw Irene, Kerkweg 2, Sebaldeburen. Ds. A.J. Men-
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sink zal dan spreken over de plaats
van de dertigers in de kerk. Van harte
welkom!
In de onlangs gehouden voorjaarsvergadering sprak ds. W.M. Roseboom uit Oudega over het ‘nieuwe
Paulusperspectief’, in relatie tot de
theologie van de Reformatie.

20 APRIL 2017

MEDITATIE: HOOGLIED 1:6a, 7a

BELOKEN PASEN
Zie niet op mij neer omdat ik donker ben (…)
U, Die ik innig liefheb, maak mij bekend waar U de kudde weidt (…)
De synagoge leest het Hooglied op de achtste
dag van het paasfeest. De liefde van God tot
Zijn volk wordt bezongen. De liefde van God in
Christus, onze Bruidegom, is een geheim. Het
vraagt echt om inwijding.

D
Ds. A. Baas is predikant van de hervormde gemeente
te Amstelveen.

e zondag na Pasen heet
beloken Pasen. Beloken
komt van ‘luiken’, ‘sluiten’. Op de achtste dag na Pasen
wordt het feest afgesloten. Maar
Pasen ís niet afgesloten. Het is
het nieuwe begin dat God maakt.
Dat maakt niets of niemand meer
ongedaan.
‘Beloken’ wordt ook gebruikt in
de zin van ‘verborgen’. Mooi is
dat. Pasen en Jezus, onze Bruidegom, hebben een ‘beloken’ kant.
Christus is verborgen in deze wereld aanwezig. We worden opgewekt om Hem dagelijks te zoeken
om Hem te vinden. De bruid zingt
een lied van verlangen. Ze wil bij
(H)hem zijn. Verberg je niet voor
mij. Ik wil ingewijd worden in het
geheim van de liefde.
SCHADUWKANT
De bruid komt van het platteland.
Als enige dochter van haar moeder dwongen haar broers haar in
de wijngaard te werken. Van het
passen op haar lichaam is toen
niet veel terechtgekomen. Zon en
wind hebben haar donker gekleurd.
Ze weet het wel: de dochters van
Jeruzalem met hun blanke huid
zullen op haar neerkijken. Die
stadse dametjes vinden donker
lelijk. Maar ze vergeten dat de
gordijnen van Salomo ook zo
donker zijn. En wie durft te zeggen dat dat lelijk staat? Trouwens,
het meisje hecht geen waarde aan
wat ‘men’ van haar vindt, maar
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aan wat haar liefste van haar
vindt. Zo is dat in de liefde.
De bruid kent haar schaduwkant.
Donker is ze vanwege heerszuchtige broers. De afwezigheid van
een vader bevreemdt ook. Dat kan
eveneens een schaduwkant zijn.
Ze is donker, want de zon heeft
haar beschenen.
Als we in plaats van ‘want de zon
heeft haar beschenen’ nu eens
wat puntjes zetten en daar invullen wat ons is overkomen en aangedaan, en niet te vergeten wat we
onszelf op de hals haalden. Hoe
ga ik om met de schaduwkanten
van mijn bestaan?

Christus is ‘beloken’;
Hij is verborgen in
deze wereld aanwezig
Schriftgetrouwe Joden en christenen namen deze woorden dubbel
serieus. Ze lazen die als liefdesgedicht. Het is voor hen een oeroud
verhaal van een jongen en een
meisje met veel lessen in de liefde. En ze lazen deze woorden als
een verhaal over de liefde van God
voor Zijn volk, van Christus voor
Zijn Gemeente. Dan zeg ik: het
gaat over mij, over mijn zondig
bestaan. Ik ben donker, zwart van
zonde.
TOCH BEKOORLIJK
Er klinkt een les in dé Liefde in het
licht van Pasen. Dit is een les voor
de gemeente, een les voor mij. We
worden ingewijd in het geheim
van de rechtvaardiging van de goddeloze en van het mysterie van
Hem Die om onze overtredingen
is overgeleverd, en opgewekt is om
onze rechtvaardiging. Betekent
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rechtvaardiging dat we ons zullen
laten beoordelen door mensen?
Zullen we onszelf beoordelen? In
beide gevallen heb ik geen vrede.
Wat zegt God van mij…? Alleen
Zijn rechtvaardigverklaring geeft
me rust en vrede. We horen die in
het zien op Jezus. Nu mag ik vrijmoedig zeggen: ‘Ik ben donker,
maar bekoorlijk, een geliefd kind
van God.’
Inwijding in dit heilgeheim, in
het mysterie van de liefde van
God in Christus, is noodzakelijk.
Ik ben door God aanvaard om
Christus’ wil, met al mijn schaduwkanten. Dat is niet te geloven.
Of: het is alleen maar te geloven.
INWIJDEN
Niemand zal het het meisje kwalijk nemen dat ze vurig naar haar
vriend verlangt. Eén ding begeert
ze: in zijn nabijheid verkeren.
‘Mijn herder, waar ben je? Waar
zit je met je schapen? Laat alsjeblieft wat van je horen.’
Het is de Geest van de Opgestane
Die ons in de volle Waarheid ‘inwijdt’. Dat bruidsverlangen is ons
dan niet vreemd. Ik heb U lief,
omdat U mij eerst en zo uitnemend hebt liefgehad. Ingewijd
worden in deze liefde is van groot
belang. Ik verlang onze Bruidegom te kennen, en de kracht van
Zijn opstanding, en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik
aan Zijn dood gelijkvormig word,
om hoe dan ook te komen tot de
opstanding van de doden. Dat is
Pasen in optima forma.
Waar U de kudde weidt, daar wil
ik zijn. Waar U de kudde binnenleidt, daar wil ik zijn. Bij U wil ik
zijn, samen met allen die Zijn verschijning hebben liefgekregen.
Alleen kunnen we dit echt niet op.
A. BAAS
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Indiase predikanten weten van littekens van de Heere

BENZINE OVER DE BIJBEL
Littekens van de Heere, Paulus
droeg ze in zijn lichaam. Het
zou zomaar kunnen dat de
tekenen van Christus’ lijden
zichtbaar waren aan zijn han
den en voeten. In India kun je
tientallen voorgangers tegen
komen die de wonden aan
hun hals, hoofd en rug laten
zien.

A

P.J. Vergunst is
hoofdredacteur
van De Waarheidsvriend.

an de apostel gaven die littekens een zekere autoriteit, maakten ze duidelijk
dat Paulus geen zondagschristen
was, niet vrijblijvend alles in de
waagschaal zette vanwege de kennis van Christus. Het kruis van
Christus had zijn leven radicaal
veranderd. Het is alsof hij daarom
in de brief aan de Galaten schrijft:
‘Laat niemand mij lastigvallen,
want ik draag de littekens van de
Heere Jezus in mijn lichaam.’
Concentratie op de kern, op ‘Hem
door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld’.
Laten we ons niet laten afleiden
door mensen en zaken die ons
belemmeren in de focus op Jezus
Christus, dát zeg je als je voor
Hem in het lichaam geleden hebt.

INDIA

GETUIGE EN MARTELAAR
Op reis met SDOK (Stichting de
Ondergrondse Kerk) ontmoet ik
broeders die in het spoor van Paulus gaan. Sinds premier Modi in
2014 in India aan het bewind
kwam, weet elke radicale hindoe
dat hij vrij spel heeft om zich op
christenen te richten. In de Indiase context betekent dit vooral
aanslagen op kerkgebouwen (we
schreven er eerder over) én vurige
pijlen van de boze op hun léven.
Voorgangers die verlangen om
anderen te laten delen in Gods
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liefde, die spreken over de Heere
Jezus als dé Weg tot het leven – ze
moeten tot zwijgen gebracht worden. Handlangers van de boze
kunnen een boodschap van vrede
immers niet verdragen. Maar…
deze predikanten zwijgen níet,
maar spreken Paulus na: ‘En nu,
ik reis, gebonden door de Geest
(…) en ik weet niet wat ik zal tegenkomen, behalve dan dat de
Heilige Geest van stad tot stad
getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik
acht mijn leven niet kostbaar voor
mijzelf, opdat ik mijn loop met
blijdschap mag volbrengen…’
(Hand.20) Ze blijven getuigen van
het Evangelie van Gods genade en
beseffen dat de woorden ‘getuige’
en ‘martelaar’ in het Grieks aan
elkaar verwant zijn.

op de predikant, vielen ze hém
aan met messen en bijlen.
Sumathi belandt in de gevangenis, waarna de organisatie ‘Liefde
voor vervolgden’ – partner van
SDOK – 1500 kilometer overbrugt
om voor zijn vrijlating te komen
lobbyen. Het resultaat is de inspanning waard: in een hoger
gerechtshof wordt erkend dat Sumathi geen wapens had, dat zijn
gemeente geen aanstichter maar
slachtoffer was.
Inmiddels gaat Prakash verder
met zijn werk, preekt hij elke zondag weer voor tweehonderd mensen. Angst kent hij niet, evenmin
als boosheid: ‘Waarom? We kennen Jezus Christus en geloven in
Hem.’ Over zijn lichamelijke ongemak wil Sumathi het niet meer
hebben…

***

OP DE BIJBEL STAAN
Het verhaal van elke Indiase voorganger is als een puzzelstukje,
soms met een afwijkende vorm,
maar passend in de grote puzzel
die vervolging heet. Daarom luister ik ook naar Deena Bhandu.
Diens vrouw is in april 2016 zeven
maanden zwanger, als Deena na
een gebedsbijeenkomst een man
met een hakmes voor zich ziet
staan, samen met een andere
overvaller. ‘Hij hield dit mes te-

SUMATHI PRAKASH

MESSEN EN BIJLEN
Ds. Sumathi Prakash knoopt zijn
blouse los, laat zijn hals en
schouder aan ons zien. Littekens!
Daarna vertelt hij zijn verhaal in
woorden. Op de zondag voor Pasen in 2016 liepen acht hindoeextremisten door zijn dorp en
vielen ze vrouwen lastig. Toen
kerkmensen de vrouwen wilden
helpen, richtten de hindoes zich

DEENA BHANDU
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gen mijn hals, terwijl ik de hindoegoden moest prijzen én op de
Bijbel moest gaan staan. Toen ik
dat weigerde, gooide hij benzine
over de Bijbel. Het leek een wat
grotere brand te worden, maar

maken. Totdat Sam tijdens het
dansen van de vijfde verdieping
van een gebouw valt en in het ziekenhuis belandt.
Een dominee bezoekt hem, legt
hem Jesaja 53 uit, terwijl de jonge

veertig dagen af om te bidden en
te vasten. Sam moet naar het
noorden, een gebied waar weinig
kerken zijn en komt in een dorp
terecht waar slechts één hindoefamilie christen geworden was.

omdat er meer mensen aankwamen, vluchtten de aanvallers
weg.’
Kijkt Deena met een trauma terug? ‘Nee, als ik zou sterven, dan
was ik voor God gestorven.’ Ondertussen blijven de zestig, zeventig kerkgangers elke zondag komen. Bescherming is er niet buiten de zorg van de engelen.

Sam denkt te gaan sterven. Hier
begint hij te bidden, de Bijbel te
lezen. Een bijbelschool van drie
jaar volgt. Om helderheid te hebben waar de Heere hem als evangelist wil hebben, zondert hij zich

‘Zo bereidde God mijn komst
voor.’ Twee jaar later gaan dertig
gezinnen een kerkje bouwen.

DANSEN EN FILMS
Sam Roshan lijkt niet op Timotheüs, de man die van kindsbeen
af het Evangelie voorgeleefd
kreeg. Zijn helden kwamen uit
Hollywood, en Sam wilde acteur
worden, wilde leven in de filmstad van India. Dansen en films,
daarvoor mocht je hem wakker
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SAM ROSHAN
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AFGODSBEELDJES
Problemen ontstaan in maart
2016 als jonge gelovigen de heidense rituelen de rug toekeren,
als afgodsbeeldjes uit hun huis
verdwijnen. Dat laatste is hindoes
een doorn in het oog, en ze besluiten Sam te pakken tijdens een
doopdienst in de rivier. Met een
mes verwonden ze zijn hand, met
een stok slaan ze op zijn hoofd,
met een mes beschadigen ze zijn
maag, een schouder raakt uit de
kom. Drie maanden ligt Roshan
in het ziekenhuis.
En nu? Nu preekt hij weer, in zijn

Vier Indiase predikanten, bedreven
in het eten van
rijst met hun
vingers – het zijn
christenen die
gevaar lopen als
radicale hindoes
hen in het vizier
krijgen.

>>
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