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Tekst: P.J. Vergunst

Als het christenleven een geestelijke strijd is, dan hebben de gelovigen elkaar daarin nodig. De 
zondagse kerkdienst ontvangen we als een oefening in gerichtheid op de Koning Die we dienen, 
als een oefening in volharding. Al klinkt de boodschap thuis, we míssen de gemeenschap.

In de kerkdienst gaat het ook om de gemeenschap met elkaar

Blijf bijeen

Theophil Brodersen, als jongen vanaf zijn acht‑
ste jaar doof, verzamelde kerkelijke liederen 
en schreef er enkele. Kort voor het begin van 

de Tweede Wereldoorlog stierf hij. Uit zijn pen kwa‑
men (in vertaling) ook deze woorden:

Wij staan ten laatsten kamp gereed,
een strijd van dood en leven!
Houdt daarin moedig stand en weet:
God zal u nooit begeven.

Brodersen wist van het leven als een geestelijke strijd. 
Hij wist ook dat je daarin zelf zo snel kunt wankelen, 
zelfs kunt opgeven. Welke vechter redt het alleen? 
Wie kan er zonder de aanmoediging van de ander, 
die je doet focussen op wat werkelijk houvast biedt? 
Wie kan er zonder het onderwijs over de wapenrus‑
ting die je dragen moet én die beschikbaar is? Efeze 6 
leert me dat dit ook in het geloof zo is.
Ook dit heeft Brodersen doorleefd en daarom ging hij 
verder:

Blijft tot het laatste toe bijeen,
tezamen sterk en met Hem één:
zo zult gij overwinnen. 
 
Verlangen van Paulus
Zit hier onze pijn niet in deze maanden dat het 
coronavirus de aanleiding is tot online kerkdiensten, 
al zijn we dankbaar voor de mogelijkheid om vanaf 
zondag met dertig mensen samen te komen, voor 
het perspectief van een voorzichtige uitbreiding na 1 
juli? Gelukkig, het Woord van God blijkt niet gebon‑
den. Omdat het Pasen geweest is en Christus de 
dood overwon, gaat dit Woord overwinnend de 
wereld door. Troostvol is dat. Het Evangelie is niet te 
stuiten door een virus dat voor angst en eenzaam‑
heid in de samenleving zorgt, dat verdriet en rouw in 
families en gezinnen brengt, dat op zondag een aan‑
slag doet op de gemeenschap van de gemeente.
Ja, de gemeenschap van de gemeente, die missen 
we. Samenkomen kunnen we niet meer met broe‑

ders en zusters. Dat is anders dan dat je de mensen 
van je politieke partij niet meer ziet, de leden van de 
fotoclub of desnoods de vrienden van je tennisver‑
eniging. De apostel Paulus is ‘zo vol verlangen’ naar 
de gemeenteleden in Thessaloniki, omdat hij met 
hen niet alleen het Evangelie van God gedeeld had, 
‘maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was’. 
Je bent een gezin geworden, gezin van God.

Oorlog op de Krim
Ik denk aan de levensbeschrijving van de Engelse 
legerkapitein Hedley Vicars, in 1855 aanvoerder in de 
oorlog op de Krim, bij zijn overlijden nog geen dertig 
jaar oud. Als de cholera uitbreekt en de soldaten in 
quarantaine zijn, klaagt Vicars in zijn brieven dat hij 
verstoken is van de genademiddelen én van de 
gemeenschap met Gods kinderen. De militair doet 
echter meer dan ‘klagen’, als hij benoemt dat hij 
medechristenen mist: ‘Maar Jezus vergoedt al het 
gemis ruimschoots. Wat een heerlijke ogenblikken 
zijn dat steeds weer als Hij zo dichtbij is, en ik voel dat 
ik ontbonden zou willen worden om bij Hem te zijn.’

•••

Boodschap én gemeenschap
De gemeente van Christus leeft van de boodschap 
van Zijn kruis en opstanding. In haar strijd en lijden, 
in verdriet en verdrukking horen we: ‘Houd in ge‑ 
dachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.’ 
Voor de kerk zijn de boodschap en de gemeenschap 
echter twee kanten van dezelfde medaille, ze horen 
bijeen. En Handelingen 2 noemt er als haar kenmer‑
ken de breking van het brood en de gebeden bij.
Die gemeenschap is zo centraal dat ze een plaats 
gekregen heeft in de Apostolische Geloofsbelijdenis: 
‘Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen.’ Dat is 
een gezamenlijk beleefde gerichtheid op de Heere 
Jezus, die Paulus aan de gemeente van Korinthe 
leerde: ‘God is getrouw, door Wie u geroepen bent 
tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, 
onze Heere.’ Hij is dé Heilige, dé Rechtvaardige, dé 
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Barmhartige. In het geloof wordt deze werkelijkheid 
gekend, het intieme karakter ervan beleefd: wij in 
Hem, Hij in ons. De verborgen realiteit van de 
gemeenschap met Christus – ze zal in het gewone 
leven niet verborgen blijven.
Dát maakt de gemeenschap van de kerk in je leven 
anders dan de vriendschappelijke contacten in de 
vele verbanden van het maatschappelijke leven.

Gaven, voor anderen
Onze Heidelbergse Catechismus heeft het artikel uit 
het Apostolicum zó verstaan dat de gelovigen ‘allen 
en eenieder’ gemeenschap hebben met Christus én 
aan al Zijn gaven en schatten. Tegelijk is de roeping 
verwoord om de ontvangen gaven te besteden voor 
het nut en de zaligheid van onze medechristen en 
die gaven met vreugde te delen.
Uiteraard vat de catechismus hier het onderwijs uit 
de Bijbel samen. In het Oude Testament spreekt de 
Heere de gemeenschap van de Israëlieten aan, de 
gemeenschap van de mensen die leven bij Zijn gebo‑
den, de gemeenschap van mensen die Zijn stem 
gehoorzamen zullen. Al deze mensen vormen een 
volk dat Zijn eigendom is. Hoe hecht die verbonden‑
heid is, blijkt uit het feit dat de bijbelboeken Hosea 
en Efeze de vergelijking maken van de relatie tussen 
man en vrouw, een verhouding in opofferende liefde 
en blijvende trouw. De gemeenschap met de Heere – 
het is een zaak van heel mijn hart, al mijn kracht, 
heel mijn ziel.

Een nieuw gebod
Zoals Jezus aan het kruis omzag naar Zijn moeder 
en Zijn discipel, zo mag de gemeente omzien naar 
elkaar, de gemeenschap van het geloof beleven met 
elkaar. Als de tweede tafel van de wet ons leert onze 
ouders te eren en niet te stelen of een vals getuigenis 
over onze naaste te verspreiden, dan gaat het bij de 
laatste aspecten ook om een positieve inzet voor 
onze naasten: met ons bezit de ander te dienen, een 
goed gerucht over de ander te delen.
Die gemeenschap met elkaar is de kerk gegeven, in 
de Heere Jezus. Altijd zal dat onder druk gestaan heb‑
ben, als mensen geneigd zijn zichzelf te profileren, 
niet gericht te zijn op wat van de ander is. Verdriet 

heeft Hij ervan als we individualistische christenen 
zijn. Hij gaf een nieuw gebod, namelijk ‘dat u elkaar 
liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar 
liefhebben.’ Dat is missionair op het allerbest.
Ook het Hogepriesterlijke gebed uit Johannes 17 
leert ons dat de gemeenschap met elkaar, de een‑
heid in Hem, de Heere Jezus na aan het hart ligt. ‘En 
Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U mij gege‑
ven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn.’

Volharden in de gemeenschap
Die gemeenschap met elkaar moeten we beoefenen. 
Ook in dit opzicht is de kerkdienst een godsdienst‑
oefening, opdat we volharden in het behoren bij de 
gemeenschap. Via de gebeden gebeurt dat, via het 
onderwijs van de apostelen en evenzeer door mid‑
del van het avondmaal dat Christus instelde tot Zijn 
gedachtenis.
Is heel het onderwijs van het Nieuwe Testament niet 
één appèl om te blijven bij en in Christus én elkaar 
in de gemeenschap met Hem vast te houden? Om 
de ander nodig te hebben in het dieper verstaan van 
de liefde van Christus, de lengte en hoogte daarvan? 
De taal is van meer dan een halve eeuw geleden, 
maar de inhoud kan ons ook vandaag raken, deze 
woorden die de dichter Jan Wit schreef bij Efeze 3:

Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht
in hemel en op aarde aanzijn gaf (…)

Dan zullen wij met alle hei’lgen saam
in ’t morgenlicht op hoge tinnen staan
en hoogte en diepte, lengte en breedte van
Gods heil doormeten mogen.

Wat Hij gedaan heeft
Met de woorden van Psalm 66 zeggen we het ook:

Komt, luistert toe, gij Godgezinden,
gij, die de Heer van harte vreest,
hoort, wat mij God deed ondervinden,
wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.

Online kerkdiensten – we zijn dankbaar dat het 
Woord in deze maanden verkondigd wordt. De bood‑
schap komt onze huizen binnen, vervult ons hart als 
de Heilige Geest onze barrières slecht. Online kerk‑
diensten – we missen de gemeenschap, het samen 
biddend zingen, het begroeten van de ander in Zijn 
Naam, het meeleven terwijl je de ander in de ogen 
ziet.
Eenzaamheid – ze is de tegenpool van de gemeen‑
schap. Juist nu eenzaamheid dreigt en de gemeen‑
schap ín Gods huis er niet kan zijn, zetten we ons in 
om de gemeenschap vast te houden. Omdat de lief‑
de tot God en tot elkaar creatief maakt. ■

We missen de gemeenschap,  
het samen biddend zingen,  
het meeleven terwijl je de  

ander in de ogen ziet

P.J. Vergunst 
is hoofdredacteur 
van De Waarheids-
vriend.

In aansluiting op 
deze bijdrage schrijft 
ds. J. Belder volgende 
week in zijn rubriek 
Pastoraat over 
trouw zijn aan de 
gemeente.
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Column

Na de lockdown
Nu de beperkingen vanwege het coronavirus stap voor 

stap worden opgeheven, zijn veel mensen blij. 
Natuurlijk. Je bent blij als je weer ergens uit eten kunt 

gaan. Nog blijer ben je met de versoepeling als je de afgelopen 
tijd je werk niet kon uitoefenen of je bedrijf langzaam stuk zag 
gaan. Bijzonder fijn ook dat er gaandeweg weer mensen in 
kerkdiensten aanwezig mogen zijn, al gaat dat nog langzaam. 
 
Hoe mooi dit allemaal ook is, bepaalde dingen uit de lockdown‑
tijd ga ik ook wel missen. Geen reistijd, waardoor ik elke dag de 
tijd kon nemen om te lopen of te fietsen. Geen afspraken bui‑
tenshuis, waardoor we rustig met ons gezin konden eten, 
behalve wanneer een van de kinderen online een les had. 
(Werden die met opzet zo vaak onder etenstijd gepland?) Geen 
overbodige vergaderingen, omdat ze werden afgezegd of omdat 
ik stiekem wat anders zat te doen tijdens een Zoomsessie. Ja, ik 
geef het toe. Tel daarbij op een vast dagritme en schonere lucht 
voor ons allemaal. Even wat minder consumeren, omdat daar 
geen gelegenheid voor was – ook al was het voor de bestelbus‑
jes van webwinkels soms filerijden in onze straat. En gewoon 
wat minder haast en stress.  
 
Een paar positieve dingen uit deze bizarre tijd zou ik wel willen 
vasthouden. Niet de vergaderingen via beeldbellen, waarbij je 
elkaar nooit echt in de ogen kijkt. Wel de rust en regelmaat. 
Onlangs las ik dat Danny Dorling, hoogleraar sociale geografie 
in Oxford, het boek Slowdown heeft gepubliceerd. Het lag al 
klaar voor de coronatijd. Hij beweert dat de tijd van grote ver‑
snellingen in technische innovatie, in de groei van welvaart en 
wereldbevolking achter ons ligt. We gaan een rustiger tijd tege‑
moet en dat is ook goed zo, volgens Dorling.  
 
Sommigen vroegen zich af wat God ons wilde zeggen met de 
pandemie. Volgens mij niets anders dan Hij tevoren ook zei: 
bekeer je en geloof in de Heere Jezus Christus. Liever vraag ik 
me af of we in deze tijd afhankelijker zijn gaan leven van God. 
Hoe veel of weinig wij ook vasthouden uit deze tijd, Hij laat ons 
niet los. 

Een paar 
positieve 
dingen uit deze 
bizarre tijd zou 
ik wel willen 
vasthouden

Dr. A. Huijgen  
uit Kampen is  
hoogleraar 
systematische 
theologie aan de 
Theologische  
Universiteit te 
Apeldoorn.
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Nu je zondag na zondag niet naar de kerk kunt 
gaan, begint er iets van een diep gemis aan je 
ziel te knagen. Kerk, ik mis je. Nu lees ik 

Psalm 42 anders dan anders. Nu voel ik de dichter 
aan: zijn verlangen, zijn dorst. Het is dorst naar God. 
Ja, dat is het. 
Ben ik dan niet dankbaar dat ik de ‘kerkdienst’ digi‑
taal kan meemaken? Zeker, we kunnen onze predi‑
kanten en allen die in deze crisistijd zoveel voor ons 
als gemeente doen, niet dankbaar genoeg zijn. En 
bovenal de Heere, Die laat merken dat Zijn werk 
doorgaat. Maar toch… Ik voel die dorst naar God, 
dat verlangen naar Zijn huis, Zijn liefdedienst, Zijn 
kloppend hart voor zondaren.  

Kostbaar
Nu beseffen we hoe kostbaar het was, dat we samen 
met de gemeente naar de kerk mochten gaan. 
Hebben we het niet te weinig gewaardeerd? Nu zin‑
gen we thuis (Ps.63:2):
’k Heb U voorwaar in ’t heiligdom 
voorheen beschouwd met vrolijk ogen.
Hoe zag ik daar Uw alvermogen!
Hoe blonk Uw Godd’lijk’ eer alom. 

Hoe komt het toch dat we zo naar de kerk verlangen. 
Waar komt dat heimwee vandaan? Het is, omdat we 
merken dat God wil wonen in Zijn huis. Dat trekt 
aan onze ziel. Omdat de kerk Gods vaderhuis hier 
op aarde is, wil ik daar zijn. We kunnen niet zonder 
God. We hebben het voor ons geloof zo nodig dat 
Hij naar ons toekomt door Zijn Woord. 

In gedachten
Als ik mijn ogen dicht doe, is het zondag en ben ik in 
de kerk. Ik zie de gemeente om mij heen. Kinderen 
en jongeren, volwassenen en bejaarden. Ik zie de 
gemeente van Christus, geroepen uit de duisternis 
tot het wonderbaar Licht. Wat mis ik haar. Ik zie in 
gedachten de preekstoel, de plaats waar de dienaar 

van het Woord ons arme zondaren de vergeving van 
zonden verkondigt.
Ik zie de doopvont, waar het klinkt: kind, ik doop je 
in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de 
Heilige Geest. Ik zie de avondmaalstafel, het stille 
servies op het witte laken. Ik mis het brood en de 
wijn, die we uit de hand van de dienaar ontvangen 
en aan elkaar mogen doorgeven.
Ik hoor ook de gemeente om me heen zingen. Ik 
zing mee als een van de vele stemmen in het koor: 
liederen van berouw, liederen van vertrouwen, lie‑
deren van hoop, liederen om God te loven en te prij‑
zen, liederen vol van Jezus, onze gekruisigde en 
opgestane Heiland. 
O, eredienst, ik mis je zo. Mijn ziel dorst naar God.

Hoop op God
Psalm 42 zingt: hoop op God. Want ik zal Hem nog 
loven. Wat verlang ik naar de zondag waarop de 
deuren van de kerk weer opengaan. Wat zal dat bij‑
zonder zijn. Wat zal dat een vreugde geven.
Hoor, de klok luidt; het orgel begint te spelen. Psalm 
42 rijst in mijn ziel: 
Eens verschijn ik voor den Heer.
Vindt mijn ziel het danklied weer. ■

Door coronacrisis gaan we Psalm 42 anders lezen

Kerk, ik mis je
In het begin ging het nog wel. Je wist dat je je ver-
stand moest gebruiken. Daarom zijn er geen 
kerkdiensten meer zolang het niet kan vanwege 
de coronacrisis. Een mens heeft echter niet alleen 
verstand, maar ook een ziel.

Tekst: dr. W. Verboom

Dr. W. Verboom 
uit Harderwijk is 
emeritus hoogleraar 
Geschiedenis van 
het gereformeerd 
protestantisme.

In gedachten zie ik de doopvont waar het klinkt: kind, ik 
doop je in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de 
Heilige Geest.
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H
ij betreurde de kerkelijke verdeeldheid in 

Kesteren en Opheusden. ‘De één zegt: ik ben 

van Paulus, een ander is van Apollos, weer 

een ander is van…’ Toen bleef de burgervader ste‑

ken. Hulpzoekend keek hij naar de scheidende 

dominee, die droog komisch antwoordde: ‘zeg maar 

van Haverkamp.’ Er werd besmuikt gelachen in de 

propvolle kerk. Ondertussen raakte hij een gevoeli‑

ge snaar. Hoe staat het met de gemeenschap der 

heiligen? Is coronatijd de lakmoesproef?

 

Shopgedrag
Al schrijvend dwalen mijn gedachten af naar de pre‑

dikantsweduwe mevrouw Vera Tukker‑Terlaak. In 

een vraaggesprek met het Reformatorisch Dagblad 

in 1999 vertelt zij van haar zondagse kerkgang in het 

Groningse Spijk, een gemeente van moderne snit. ‘Ik 

ben altijd naar de gemeente gegaan waar we horen, al 

is dat niet zo eenvoudig.’ Noem het een oer‑hervormd 

standpunt. Ik ken hen nog uit mijn jeugd: de getrou‑

wen die in een snel veranderende gemeente zich 

steeds meer vreemdeling voelden worden en toch – 

biddend! – bleven. Uit gehoorzaamheid aan God. 

Meer dan eens werd het oude gezangenvers aan‑ 

gehaald:

Gij hebt o albestierend Koning,

de plaats bestemd van ieders woning,

de kring waarin hij werken moet.

En kennelijk dus ook de kring waarin hij kerken 

moet. Het is er vandaag wel heel ver vandaan. Mobi‑ 

liteit, individualisme en tanend gemeenschapsgevoel 

leidden tot een buitenproportioneel shopgedrag. 

Jongeren – en niet alleen zij – zoeken na verhuizing 

‘een gemeente die bij ons past’. De vraag is niet lan‑

ger: wat heeft de gemeente aan mij, maar wat heb ik 

aan de gemeente? Als dat geen consumentisme is… 

Wie gedwongen onder een magere verkondiging zit, 

zal meer gebed hebben voor zijn dominee dan wan‑

neer we preken en vormen van eredienst voor het 

uitkiezen hebben. Wie lijdt nog aan de kerk?

Gemeenschap
Ruim een halve eeuw geleden schreef de Utrechtse 

theologiehoogleraar A.A. van Ruler zijn nog altijd 

actuele boek Waarom zou ik naar de kerk gaan? Hij 

somde maar liefst 21 argumenten op. Ik focus hier op 

het hoofdstuk over de kerk als gemeenschap.

Een gemeenschap is verbonden door gedeelde ken‑

merken, normen en waarden, zoals taal, afkomst, 

politieke betrokkenheid en voorkeur. En natuurlijk 

ook door religie. Van Ruler wijst allereerst op een 

‘smartelijke scheidingslijn’. Een steeds groter deel van 

de samenleving is vervreemd geraakt van God, Bijbel 

en kerk. ‘Zij willen niet ingelijfd worden in de ge‑ 

meenschap van de Middelaar en de drie‑enige God. 

Daarom ook niet in de gemeenschap met ons.’ 

Is het goed, dan zijn wij als leden van de gemeente 

‘verbonden in het geloof waarin we leven en waarop 

we sterven’ aan de Heere en aan elkaar. Vele zonda‑

gen wordt in de tweede dienst beleden: ‘ik geloof de 

gemeenschap der heiligen.’ We kiezen elkaar niet 

uit, maar krijgen elkaar. Of we elkaar al dan niet lig‑

gen, is de kwestie niet. 

Verbondenheid
Deze gemeenschap beperkt zich ondertussen niet 

tot de zondagse kerkgang, maar vertaalt zich door in 

alle facetten van het samen‑gemeente‑zijn. Juist in 

de coronatijd komt die zorg voor en verbondenheid 

aan elkaar in menige gemeente verrassend naar 

voren.

Met zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus 

belijden we dat Christus Zich een gemeente verga‑

dert. Dat doet Hij door Zijn Woord en Geest. Ook in 

deze ongekende periode in de kerkgeschiedenis van 

gesloten kerkdeuren. Ook nu gaat het Woord uit en 

komt het langs digitale kanalen onze huizen binnen. 

‘Ik moet heden in uw huis verblijven.’ (Luk.19:5b) 

Wat nog maar heel kortgeleden onmogelijk werd 

geacht, lijkt nu de gewoonste zaak ter wereld te zijn. 

Veel gemeenten doen meer dan ‘alleen’ kerkdien‑

sten uitzenden, die overigens de gemeenschappelij‑

ke kerkgang nooit kunnen vervangen. 

In Trouw viel onlangs het woord ‘kerkhonger’. Het 

rolde uit de pen van een rooms‑katholiek, maar laat 

er ook onder ons veel kerkhonger zijn, verlangen en 

Pastoraat - trouw aan eigen gemeente

Kerkhonger
Wij lazen aan tafel 1 Korinthe 1. Gekomen bij de verdeeld-

heid in de gemeente herinnerde ik mij weer het afscheid van 

ds. B. Haverkamp op 8 april 1985 van de hervormde ge-

meente van Kesteren. Vooral de toespraak van burgemees-

ter D.J. Pott bleef hangen. 

Tekst: ds. J. Belder
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gebed om met elkaar fysiek weer samen te komen 

voor het aangezicht van God.

Verbroken
Het verscheurde lichaam van Christus heeft zo zijn 

eigen jaartallen en verjaardagen: 1517, 1834, 1886, 

1944, 2004. De Catechismus belijdt daarentegen op 

grond van Gods Woord dat de Kerk niet een zaak is 

van Luther, Calvijn, Kuyper, Hoedemaker enz., maar 

uitsluitend de zaak van God (J. Overduin).

Het verscheurde lichaam van Christus is een treuri‑

ge en hoogst ernstige zaak. Dit beseffen we als we 

denken aan Jezus’ woorden in het Hogepriesterlijke 

gebed (Joh.17:21): opdat ‘zij allen één zijn (…), op‑ 

dat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt’. 

De gemeenschap der gelovigen (ver)breken is geen 

klein vergrijp. Het kan een blokkade opwerpen voor 

de wereld om te geloven.

Daarmee wil beslist niet gezegd zijn dat God vanwe‑

ge onze kerkelijke zonden en schuld niet werkt. 

Tegelijkertijd moeten we erkennen dat er grenzen 

zijn aan de eenheid en de vrede. Dat punt wordt 

bereikt wanneer er sprake is van verraad aan het 

unieke van Christus. Heftig gaat Paulus tekeer tegen 

hen die het Evangelie verdraaien en hun hoorders 

misleiden. Wie u een Evangelie zou verkondigen, 

‘anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij ver‑

vloekt’ (Gal.1:8,9). Ook de zachtmoedige Johannes 

laat er geen misverstand over bestaan dat wie de 

Zoon loochent, de antichrist is. 

De keren dat ik in hervormde evangelisaties voor‑

ging, liet het me nimmer onberoerd wanneer de 

klokken van de hervormde kerk begonnen te luiden. 

Wie echt hervormd is, zegt: wij horen daar. Dat is lij‑

den aan de kerk. Lijden, omdat preken ontaard is in 

‘leuteren’ (dr. A.J. Plaisier, in Zorg voor de ziel) en 

erger. God spreekt door Zijn Woord. ‘Daar moet niet 

te veel bij komen en ook niet te veel tussen komen.’ 

Het is veelzeggend dat in de leegte van het protes‑

tantse kerkgebouw met zijn hoge ramen, zodat ik niet 

afgeleid word door wat ik buiten zie, Gods Woord 

klinkt. Alles wat daarvan af‑ en wegtrekt, is te veel. De 

zuivering kan te ver gaan, aldus ds. Plaisier. Ze gaat te 

ver als ook God Zelf verdwijnt.

Gebed
Graag voeg ik aan het artikel dat P.J. Vergunst vorige 

week over dit onderwerp schreef, een derde pijler 

toe. Naast de boodschap en de gemeenschap is het 

gebed van groot belang. Bekend is de uitdrukking 

dat een gemeente zonder gebed als een leger zonder 

wapens is. Gebed is een ‘roeren in de eeuwige raad 

van God’ (Van Ruler). Door het gebed van Zijn heili‑

gen regeert God de wereld (J.H. Gunning jr.). Het is 

verheven praten, zonder dat het oeverloos praterig 

wordt. Een mensenkind spreekt met de hoge heilige 

God, maar kan ook luisteren naar God. 

Daarvoor moeten we een antenne ontvangen. De 

onafzienlijke rij van boeken gewijd aan gebed onder‑

streept het grote belang ervan en kennelijk ook de 

voortdurende dreiging van de teloorgang ervan. 

Bidden omvat vragen, smeken, dankzeggen, lofprij‑

In deze ongekende periode van gesloten kerkdeuren komt het Woord langs digitale kanalen onze huizen binnen, 
maar laat er verlangen en gebed zijn om weer fysiek samen te komen.
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zing, schuld erkennen, roepen om genade, voorbede 

en wat al niet meer. Zijn onze huizen nog gebedshui‑

zen? ‘Spaar ons uw kritiek, maar geef ons uw gebed’, 

zei ds. W.L. Tukker bij zijn intrede in Delft in 1948. 

‘Kunnen we nog bidden?’, vraagt prof. Van Ruler in 

1970. En vijftig jaar later constateert dr. Plaisier dat 

het met de cultuur van huisgodsdienst zorgelijk 

gesteld is. 

Kort gaat hij ook in op de verschillende gebedshou‑

dingen. Het riep bij mij de oude vrouw in herinne‑

ring die thuis meeluisterend aan de kerktelefoon dat 

niet deed in pyjama en ochtendjas, maar in haar 

zondagse mantel inclusief hoed. Over eerbied voor 

de Heilige en het heilige gesproken…

Lofzang
Wanneer mogen en kunnen we weer fysiek samen‑

komen? Is dat voor ons een gebedszaak? Ontberen 

doet waarderen. We forceren niets, beseffend dat er 

vanuit ‘de wereld’ vaak met argusogen naar de kerk 

gekeken wordt. Zullen we het moeten doen met kor‑

tere diensten, zonder zang? Zal de lofzang verstom‑

men? De gemeente zingt toch tot in eeuwigheid? We 

zingen niet om het zingen, maar uit innerlijke be‑ 

hoefte. En daarom houden we de lofzang gaande. 

Misschien kunnen we in de kerk nu niet zingen, maar 

met des te meer overtuiging doen we het thuis. ■

Ds. J. Belder  

uit Harskamp is  

emeritus predikant.

Vanwege het vertrek van onze pastoraal werker zoeken de kerken-
raden van de Hervormde wijkgemeenten Centrum-Oost en West, 
behorende tot de Protestantse gemeente Leerdam, een

Pastoraal werker

ter ondersteuning van de beide wijk predikanten in de ouderenzorg.
Het betreft een functie voor drie of vier dagdelen per week (0,3 – 0,4 
fte), met een voorlopige aanstellingstermijn van een jaar, met de 
mogelijkheid van verlenging. 
Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen van de 
Protestante Kerk in Nederland.

In de reguliere aanstelling gaat het om:
• pastoraat aan ouderen
• het leiden van rouwdiensten

Bij afwezigheid van de predikanten wordt een bredere inzet ver-
wacht en gaat het ook om:
• crisispastoraat
• catechese  

Onze gedachten gaan uit naar een HBO-er GPW, proponent theolo-
gie, of een (emeritus) predikant. Wij verwachten van u, dat u vanuit 
een levend geloof hartelijke  contacten kunt leggen; dat u belijdend 
lid bent van de Protestantse Kerk in Nederland en zich van harte 
verbonden weet met het gereformeerd belijden. 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
Ds. G.A. Termaat, tel: 0345-612505 (wijkpredikant Centrum-Oost) 
Ds. H. Markus, tel: 0345-612662 (wijkpredikant West)
dhr. J.A. den Hartog, tel: 0345 599488  (scriba wijk West).

U kunt uw sollicitatie – voorzien van motivatie en CV – tot uiterlijk  
22 juni zenden aan de scriba van wijkkerkenraad West, Recht van 
ter Leede 39, 4143 LN Leerdam.
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                                                    Blijvend op de hoogte gehouden worden van  
    kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen? 
    Word abonnee en ontvang elke week  

            De Waarheidsvriend 

 

 

Geachte lezer, 

In de afgelopen periode hebben wij ‘corona-gerelateerde’ artikelen gepubliceerd en naar uw 
kerkenraad verzonden om op de website van de gemeente te plaatsen of mee te sturen met 
bijvoorbeeld een weekbrief. 
We hopen dat u met genoegen de artikelen leest én deze als bezinning en toerusting ervaart. 
 
De Waarheidsvriend is het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in 
Nederland. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op 
geestelijke en pastorale vraagstukken. 
Om een indruk te krijgen kunt u ook het filmpje bekijken dat de redactie heeft gemaakt. Zie hiervoor: 

www.dewaarheidsvriend.nl/redactiefilm. 

Om dit alles mogelijk te blijven maken, vragen wij u een jaarabonnement te nemen op De 
Waarheidsvriend voor slechts € 49 (€ 0,95/week). Als welkomstgeschenk ontvangt u van ons De 
Waarheidsvriend de eerste twee maanden gratis. 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast een aantal vaste rubrieken bevat De Waarheidsvriend elke week artikelen over actuele 
onderwerpen, een meditatie, een column en kerkelijke nieuwsberichten. Ook kunt u regelmatig een 
interview lezen. 
Van tijd tot tijd komt er een special (themanummer) uit en abonnees ontvangen drie keer per jaar een 
themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden. 
Voor meer informatie verwijzen we u naar de site www.dewaarheidsvriend.nl/word-abonnee  of neem 
contact op met onze voorlichter. 
 
Met vriendelijke groet, 

 J. (Hans) Peters 
Voorlichter Gereformeerde Bond 

 

     010-2269117 

       voorlichter@gereformeerdebond.nl  
 
 

http://www.dewaarheidsvriend.nl/redactiefilm
http://www.dewaarheidsvriend.nl/word-abonnee
mailto:voorlichter@gereformeerdebond.nl

