
Uit de pastorie – 3 mei 2019 

 

Omzien 

Het was best druk, drie diensten op een zondag. Naast de reguliere diensten hadden we immers ook 

de aangepaste dienst. Maar wat was het een vreugde om daar bij te mogen zijn! Uit allerlei Veluwse 

hoeken en gaten kwamen er kerkgangers aan: anders begaafde gemeenteleden, ouders, verzorgers, 

familieleden, gemeenteleden van Oost en West. Onder hen ook diverse kerkgangers die de ‘gewone’ 

diensten niet kunnen bijwonen. Het samenzijn, samen zingen, bidden en luisteren is zo goed en 

troostvol! Sommigen reageren sterk op de muziek, anderen op wat er gezegd wordt. Eén kerkganger 

reageerde zelfs toen op de beamer het plaatje van een hond verscheen en liet ons levensecht het 

geluid van een hond horen. Een enthousiast Wingerdkoor zong 7 liederen, Herman Witter leerde ons 

in een mum van tijd een nieuw lied zingen, en de commissie aangepaste diensten had alles zo fijn 

voorbereid. Ik was ook blij met gemeenteleden die de dienst bijwoonden. Dat geeft aan de mensen 

voor wie deze diensten vooral bedoeld zijn, meer het gevoel dat ze deel zijn van een gemeente. Ze 

zijn zo gauw een ‘groep apart’, als een reservistenleger dat niet met het gewone leger mee-oefent.  

Ik hoorde de afgelopen weken ook dat er aan het eind van de Hellenbeekstraat (tegen het 

industrieterrein aan) een nieuwe locatie van ’s-Heeren Loo wordt gebouwd. Daarin komen ook 

gemeenteleden te wonen, zowel in de zorgunit als in de appartementen. Laten we oog hebben voor 

hen en voor degenen die hen verzorgen en begeleiden, ook wanneer ze in onze diensten zijn. 

 

Opzien 

Komend weekend staan we stil bij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Nog steeds 

trekken die hun sporen bij degenen die deze donkere jaren hebben meegemaakt. Soms denk ik: 

keert een bepaald kwaad na verloop van jaren niet langzaam terug? In steeds meer Europese landen 

steekt een haatdragend en populistisch nationalisme de kop op, bedoeld om tegenstellingen te 

vergroten en af te rekenen met delen van de samenleving. Het moet ons veel te zeggen hebben dat 

het antisemitisme in datzelfde Europa aan het groeien is, nota bene in het Frankrijk dat ooit voorop 

liep met ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’!  Willen wij van de bittere geschiedenis leren? Willen 

wij opnieuw onheilsgeschiedenis schrijven? Willen we leren van God Die heilsgeschiedenis schrijft?  

In dat licht is het een groot wonder dat we ook de bevrijding mogen vieren. Maar vrijheid is geen 

bezit, en zeker geen onvervreemdbaar bezit. Ze is een geschenk waar je zuinig op moet zijn, wil je het 

niet verliezen. Waar we zondag de Heere hopen te danken voor de vrijheid die wij genieten, zullen 

wij Hem ook hartelijk bidden dat wij en alle mensen zullen leren met al onze vrijheid Hem te dienen. 

 

Uitzien 

Op het preekrooster staat de morgendienst van komende zondag als doopdienst aangekondigd. Het 

kan zijn dat er nog geen dopelingen aangemeld zijn, maar het zal evengoed over de doop gaan. Het 

zendingsbevel van Christus bevat een opdracht tot prediking, onderwijs én doop. Markus 16:16 heeft 

daarbij een eigen dynamiek gekregen toen de kinderdoop ter discussie kwam te staan. Christus 

spreekt hier toch over een duidelijke volgorde: eerst geloven, dan dopen? Opvallend is dan in ieder 

geval wel dat in de tweede helft van die zin de doop ontbreekt omdat Christus niet zegt dat wij niet 

geloofd zal hebben ‘en niet gedoopt zal zijn’, verdoemd zal worden. In ieder geval is er een duidelijk 

bijbels verband tussen geloof en doop, los van de vraag of de tekst hier iets zegt over de volgorde 

van beide. Het gaat hier vooral om de vraag wat het over het geloof zegt, als de doop uitblijft.  

Het wordt dus, Deo Volente, zondag een doopdienst, met of zonder dopelingen. Maar wel met 

gedoopte en ongedoopte kerkgangers! 

In de avonddienst verdiepen we ons aan de hand van zondag 47 in de eerste bede van het Onze 

Vader, de heiliging van Gods Naam. De heiliging van Gods Naam komt hier niet tot ons als gebod, 



maar als gebed. We bidden niet om het gebod te ontlopen, maar wel omdat er maar Eén is Die 

werkelijk voor de heiliging van Gods Naam kan instaan, en dat is de HEERE Zelf. Je kunt ook zeggen 

dat hier een innig en dringend gebed om de Heilige Geest wordt gedaan. Het stencil dat bij deze 

leerdienst hoort, zal zaterdag al op de website van Hervormd Elburg staan. Thuisluisteraars die niet 

zo bedreven zijn met computers en printers hebben vast wel iemand in de buurt die even helpt 

uitprinten.  

 

Tot slot 

Een hartelijke pastoriegroet aan u en jullie allen, van mijn vrouw en mij. 

 

Uw A.J.M. 


