
Uit de pastorie – 22 maart 2019 

 

Wat achter ons ligt 

Er zijn in de gemeente enkele bijbelstudiegroepen van jongeren actief, waarvan twee op 

zondagavond. Onlangs mocht ik een avond van Glow in the dark bijwonen, een groep van 19-plus die 

de ene keer in de stad bij Anne Jan van Aperlo vergadert, de andere keer bij Nico en Arja 

Timmerman. Afgelopen zondagavond ontvingen we thuis Into the Light, een prachtige groep van 

16/17/18-jarige jongeren die om de twee, drie weken bij Jaap en Marleene Hop onderdak vindt. Wat 

is het belangrijk dat onze jongeren van die veilige plekken hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten 

en in gesprek mogen zijn over de Bijbel, het geloof in God, de preek van die zondagavond. Daar mag 

je ook de vragen stellen waarvoor je je misschien schaamt, brandende vragen en kritische vragen, 

zonder meteen afgeschoten te worden. Zo wil de Heilige Geest jongeren bij de gemeente en bij de 

Heere bewaren. Naar aanleiding van de preek ontspon zich een gesprek waarin we van de ene 

ijsschots op de andere sprongen, van het ene thema op het andere kwamen. Wat mogen we het 

onze jongeren gunnen dat ze in deze ontdekkingstocht, ook door vragen en ongeloof heen, de 

vastheid van het Woord en van het christelijk geloof meer en meer mogen ontdekken. Laten onze 

jongeren geen onzichtbare en vergeten groep zijn in de gemeente. We hebben elkaar meer nodig 

dan we beseffen. Toen zondagavond de laatste Into the Light’er de deur uitging, keken we elkaar 

dankbaar aan. De HEERE werkt ook onder onze jongeren! 

En niet alleen onder hen. We maakten een stukje van de GZB-dag mee. Echt een aanrader voor jong 

en oud! We waren blij om bekende Elburger gezichten te zien, ook een hele sliert Krimpenaren, maar 

wat vooral goed was, was het getuigenis van een Malawische predikant. In Malawi neemt de invloed 

van de islam toe – iets wat we in Europa en Nederland zeker herkennen. Dat stelt de kerk voor een 

nieuwe roeping. Ontroerend was het verhaal van een imam-in-opleiding die door dromen zoekende 

werd gemaakt, en in de Bijbel van zijn christelijke (!) vrouw de antwoorden vond. Dit verhaal sloot 

aan bij de rode draad van de zendingsdag, ‘De Geest doorbreekt de grenzen’, naar aanleiding van 

Handelingen 10. Ds. Van de Graaf uit Heerde zei naar aanleiding van dit gedeelte dingen om ter harte 

te nemen: welke Cornelius of Cornelia brengt de Heere op jóuw weg? Zulke dagen geven je 

geestelijke bagage mee. Graag dus volgend jaar met een hele bus vol Elburgers naar Barneveld!  

 

Woorden van Luther 

Iedere maandagmorgen krijg ik een klein stukje van een preek van Luther in mijn mailbox. Dat kunt u 

ook krijgen, het kost niets, u hoeft zich alleen maar aan te melden bij info@maartenluther-citaten.nl.  

Je proeft bij Luther het spanningsveld tussen aanvechting en vertrouwen. Het is zo herkenbaar voor 

een hart dat van zichzelf vaak zo leeg en lam is. Graag geef ik u door wat ik deze maandagmorgen te 

lezen kreeg naar aanleiding van de tekst ‘Ik ben de goede Herder; een goede herder geeft zijn leven 

voor de schapen’ (Johannes 10:11): 

“Het is alsof Christus wil dat een christen hier op aarde verborgen moet blijven onder ongeluk, 

hartzeer, zonden en allerlei gebreken en ergernissen. Op die manier is het alsof er geen verschil is 

tussen hem en een goddeloze. Want hier op aarde is leven en sterven uitwendig gezien gelijk. 

Ja, wat nog meer is, het schijnt dat een christen er nog slechter aan toe is mét zijn Heere God, dan 

een heiden die God niet kent. Ja, het gaat zeker nog slechter met een christen. Hij heeft meer 

ergernissen en bestrijdingen dan andere mensen. 

Laat je hierdoor niet in de war brengen, maar geloof dat het waar is wat Hij hier zegt: ‘Ik ken Mijn 

schapen.’ Nu zeggen de duivel en het verstand: ‘Hoe kan Hij je kennen wanneer het immers zo slecht 

met je gaat?’ 

Dan geef je als antwoord: ‘Ik weet dat Hij mij kent en het hindert mij niet in het geloof, dat ik moet 

sterven en allerlei lijden moet ondergaan. Want ik ken toch Zijn stem en ik hoor Zijn stem in het 
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Woord en houd mij daaraan. Want Hij praat met mij als een herder met zijn lammetje: ‘Ik ben je 

Herder en Ik ben voor jou gestorven. Ik heb Mijn leven voor jou gegeven.’ Dat Woord hoor ik en 

geloof het. Dat is mijn enige en zekere teken dat Hij mij kent en ik Hem ook.” 

 

Wat voor ons ligt 

Was ik afgelopen zondag op de noordpool van Gelderland, komende zondag hoop ik naar de zuidpool 

van onze provincie te vertrekken, naar het nog vacante Hedel. Wat is onze provincie groot! En wat is 

de afstand tussen noord en zuid groot! Nog groter is de afstand tussen oosten en westen, zingt Psalm 

103. Hoe groot die is? Dat kun je eigenlijk niet zeggen. Want waar houdt het westen op, en waar 

begint het zuiden? Er is geen verticale evenaar die een scheiding trekt tussen het oostelijk en het 

westelijk halfrond. Het is dus nauwelijks aan te geven hoe ver het west verwijderd is van ’t oosten. 

Kunt u dan bevatten, hoe ver God de zonden van ons wegdoet? In ieder geval bepalen wíj daarvan de 

grenzen niet, en bepalen wij zeker niet hoever (en in hoeverre) God de zonden van een ánder 

wegdoet. Hij geeft Zijn leven en bloed zelfs voor slapende en falende discipelen, hoorden we zondag! 

Waar ik op mijn gemak en comfortabel de reis van noord- naar zuid-Gelderland kan maken, heeft 

Christus in een bitter lijden en sterven Zijn lijdensweg volbracht. Hoe kan ik dat ooit bevatten? 

In ieder geval door zondag aan zondag met de gemeente in Gods huis te zijn, mij de ongelofelijke 

woorden van Zijn evangelie te laten toewerpen en toezeggen, en ervan te zingen in de psalmen die 

de Heiland in Zijn lijden en sterven gedragen hebben. 

Als twee gastvoorgangers in ons midden voorgaan, komen noord en zuid bij elkaar: ds. Krooneman 

uit het barre Noorden en ds. Ten Brinke uit het zoele Zuiden. Elburg als raakpunt van noord en zuid… 

de kerk als raakpunt van de genade… zorg dat u en jij er bent. Anders word je gemist.  

 

Ten slotte 

Een hartelijke groet van mijn vrouw en mij uit een pastorie waar lieflijk zonlicht binnenglipt om ons 

op te beuren en te verzekeren dat God aan Zijn verbond trouw blijft, ook als het wekenlang waait en 

stormt en dikke wolken water gieten. Dat doet Hij ook na de verschrikkelijke schietpartij in Utrecht, 

afgelopen maandag. Vreselijk om te merken waar een schepsel al toe in staat is. Heere, erbarm U 

over ons en over deze arme wereld! 

 

Uw A.J.M. 


