
Uit de pastorie 

 

Bij de diensten 

Zo beknopt als de evangeliën zijn over de geboorte van Christus, zo uitgebreid vertolken zij Zijn 

lijden. Van stap tot stap en van dag tot dag kunnen we de Heiland volgen in de weg die Hij gaat: een 

weg van vernedering tot in de dood. Je kunt ook deze gedeelten uit het evangelie het beste maar 

langzaam lezen. Elk woord, elke gebeurtenis getuigt immers van een diepe en onuitsprekelijke strijd 

waarin Christus Zijn bloed wilde geven als betaling en offer voor onze zonden. Komende 

zondagmorgen mogen wij door middel van Markus 14 getuige zijn van Zijn gebedsstrijd in 

Gethsemané. Pasgeleden kwam het al even aan de orde, rond de storm op zee. Toen waren de 

discipelen in strijd, en sliep Jezus. In Gethsemané is het precies omgekeerd. Terwijl het daar erop of 

eronder is, ook voor u en mij! Hier in Gethsemané vallen beslissingen met grote gevolgen. Zalig wie 

ze door het geloof erkent en belijdt. 

in de avonddienst gaat ds. Den Admirant uit Apeldoorn voor, om de stem van de Goede Herder te 

vertolken. Jezus zegt: ‘Mijn schapen kennen Mij en horen Mijn stem, en zij volgen Mij’. De kudde 

wordt verwacht! Zelf hoop ik in Bunschoten voor te gaan, het dorp waar evenals in Elburg de botters 

museumstukken zijn geworden – maar de kerk gelukkig niet!  

 

Biddag 

Op de kerkelijke kalender is de tweede woensdag van maart de jaarlijkse Biddag voor gewas en 

arbeid. Als gemeente komen we samen om te bidden, om daarmee onze afhankelijkheid van de 

Heere en ons vertrouwen op de Heere uit te spreken. Zo wil de Heilige Geest ons ook bewaren voor 

de afgoderij dat we zelf onze welvaart bewerken en het leven nagenoeg in eigen hand kunnen 

nemen. Die geest hangt echter wel in de lucht, en als je goed oplet, zie je hoe verwoestend de 

gevolgen zijn. De economie wordt een meedogenloze macht die intussen tot allerlei soorten 

slachtoffers leidt: de zondag sneuvelt, het klimaat bezwijkt, zwakken en kwetsbaren in de 

samenleving krijgen meer en meer het gevoel dat ze ongewenst zijn (want ze kosten de samenleving 

teveel geld). Het is daarom zo belangrijk dat wij op een biddag uit het Onze Vader niet alleen het 

regeltje bidden ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, maar ook ‘En leid ons niet in verzoeking, maar 

verlos ons van de boze’.  

Het is daarnaast goed om juist op Biddag ook voor de wereld te bidden: voor de wereld die zelf niet 

bidt. Is dat niet een van de taken van de kerk: te doen wat anderen nalaten? 

In de middagdienst gaat br. Scherphof voor. Hij weet de kinderen vast weer pakkend aan te spreken, 

en dan zijn we er als ouderen en ouders graag bij! Zelf ben ik ’s middags in het vacante Tiendeveen, ’s 

avonds hoop ik de dienst in de Grote Kerk te leiden. Wat de preekstof zal zijn, moet voor mijzelf nog 

helder worden. Ik hoop dat u en jij er (eventueel via de kerkradio) beide diensten zult zijn, en dat de 

Heere ons in Zijn huis rijk verzadigt en zegent.   

 

Ten slotte 

Het kon niet mooier: voorjaarsvakantie houden met meer dan 18 graden op de thermometer, terwijl 

we vorig jaar om deze tijd nog op de schaatsen stonden. In het bos waar wij onze vakantie hielden, 

waren de sneeuwloze hellingen dus niet geschikt om te skiën. We verbleven in de buurt van het 

schilderachtige dorp Im Alten Hosen. Je moet er een eind voor rijden, maar dan heb je ook echt wat 

(met knipoog aan de goede verstaander).  

Hoe heerlijk de vakantieweek ook was, ik moet zondagmorgen mijn hoofd er toch niet helemaal goed 

bij hebben gehad. Toen ik in de consistorie van Hasselt mijn togakoffer opende, bleek ik wel mijn 

toga maar niet mijn bef bij me te hebben. Ik voelde me toch wel wat gemankeerd, temeer omdat je 

weet dat er mensen in de kerk zitten die de hele dienst zitten te denken: wat zie ik nou aan die man? 



Hebt u dat ook wel eens? Een heel klein ding kan je helemaal afleiden van de preek. Een scheef befje 

(of geen dus), een dominee die zijn scheiding niet recht heeft, een preekstoeldeurtje dat open staat, 

een glas water dat gevaarlijk op de rand staat en waarvoor je vreest dat het in het vuur van de preek 

de gemeente in gelanceerd wordt… In het stille gebed voor de dienst mogen we er allemaal wel vurig 

om bidden, dat niets ons uit onze concentratie op het Woord zal halen. De boze, en ook ons eigen 

donkere hart, heeft soms aan een loshangend draadje genoeg om ons een dienst lang af te leiden. 

Zelf lees ik ’s morgens vaak een oud lied van Luther: 

 

Houd ons, o Heer, dicht bij Uw woord, 

En drijf de boze vijand voort, 

Die Jezus, uw geliefde Zoon, 

Wil werpen van Zijn hoge troon. 

 

Heer Jezus Christus, toon Uw macht 

Aan ’t hart dat naar verlossing smacht. 

Behoed Uw ganse christenheid, 

Dat zij U loov’ in eeuwigheid. 

 

Doe, Heil’ge Geest, Uw troostend werk, 

En bouw de eenheid van Uw Kerk! 

Sta bij ons in de laatste nood: 

Leid ons in leven en in dood. 

 

U kunt dit lied trouwens zingen op de melodie van de Avondzang. Zing het voor uzelf, en zing het 

voor kerk en gemeente.  

’s Avonds mocht ik in Ermelo voorgaan. Daar heb ik in 1995 mijn vicariaat mogen doen, dat 

onderbroken werd door de vroegtijdige geboorte van onze Karel. Allerlei herinneringen dus. Toch 

dacht ik op de terugweg: een zondag uit preken gaan is best mooi, maar ik ben toch maar het liefst 

onder de mensen in Elburg. Ik zou nog zoveel schatten uit het Woord met u en jullie willen 

ontdekken en delen, en hoop dat de Heere ons daarvoor gezondheid en leven schenkt. We beseffen 

immers ook hoe abrupt onze levensweg een haakse bocht kan maken. Het is toch geen 

oudemannenpraat als ik schrijf dat we dagelijks moeten beseffen hoe broos en teer ons leven is, aan 

een bloem gelijk? Bij de één valt langzaam blaadje na blaadje af, maar bij de ander knakt de hele 

steel ineens dubbel… We zien aangrijpende voorbeelden om ons heen. Maar wie zegt dat het óns 

niet overkomen kan? Daarom mag niemand het zoeken van de Heere en Zijn genade uitstellen. De 

profeet zegt: zoek Hem terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. En dat ís Hij!  

Met liefde en in verbondenheid schrijf ik, mede namens mijn vrouw, een hartelijke groet aan u en 

jullie allen op. 

  

Uw A.J.M. 

  


