
Uit de pastorie – 6 september 2019 

 

 

Wat achter ons ligt 

In hervormd Elburg stonden de diensten in het teken van het Heilig Avondmaal. Naast de 

morgendienst waarin het heilig sacrament bediend werd en de avonddienst waarin we nabetrachting 

en dankzegging hielden, mocht ik ook de middagdienst in het Nieuwe Feithenhof leiden. Met 

bewoners en een aantal gemeenteleden zaten we rondom de tafel van Christus, zongen er de 

psalmen die velen in hun kinderjaren al geleerd hebben, en verwonderden we ons over de goedheid 

en de genade van de Heere. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers zijn deze diensten mogelijk, en dat 

mag best eens hardop gezegd worden. Over dit liefdewerk gebiedt de Heere, naar Zijn belofte, Zijn 

zegen! Nog meer zegen deelt de Heilige Geest uit als wij uit het verkondigde en beleden heil 

verlangen te leven en op het smalle pad achter de Heere Jezus gaan. 

 

Wat voor ons ligt 

Zondagavond hopen we starten met een serie leerdiensten over geloofsverantwoording 

(apologetiek). Voordat we aan inhoudelijke thema’s beginnen, vragen we eerst naar wat de Schrift 

zegt over het waarom en het hoe van geloofsverantwoording. Zondagavond lezen we de bekende 

woorden uit 1 Petrus 3:15, over het ‘bereid zijn’ tot verantwoording. Die ‘bereidheid’ houdt 

trouwens meer in dan we op het eerste gezicht vermoeden! Waarom moeten we bereid zijn? En wat 

heb je nodig om verantwoording te kunnen afleggen? Bij deze diensten zijn stencils beschikbaar: ze 

liggen bij de ingang van de kerk, en ze staan zaterdag al op de website.  

In de morgendienst hoopt prop. Eertink voor te gaan, zelf hoop ik in het inmiddels herderloze (maar 

niet Herderloze!) Emst voor te gaan. 

Nieuw voor mij is dat ik op maandag 9 september mag voorgaan in een dienst bij de opening van het 

nieuwe schooljaar. Met personeel, leerlingen en ouders van de christelijke basisscholen in de 

gemeente Elburg en het Nuborgh College vragen we Gods zegen over het nieuwe schooljaar. Wat 

ontzettend mooi dat dit zo kan! Christelijk onderwijs is bepaald niet vanzelfsprekend meer in ons 

land. Ondanks artikel 23 van de Grondwet merk je hoe kleine (en soms grote) muisjes knagen aan het 

recht om het christelijk onderwijs naar eigen overtuiging vanuit de Schrift en de belijdenis van de 

kerk in te vullen. Deze muisjes krijgen des te meer ruimte waar we samen niet pal staan voor 

gedegen christelijk onderwijs en waar we de prestaties van onze kinderen zo belangrijk vinden dat de 

identiteit en de inhoud van het onderwijs ons eigenlijk niet zoveel meer uitmaakt. Ik hoop dan ook 

dat zo’n openingsdienst een vrijmoedige streep zet onder het belang dat we samen hechten aan 

goed christelijk onderwijs in Elburg en omstreken. Zullen we onze kinderen en jongeren niet het 

beste gunnen dat er onder de zon te vinden is: een leven met de Heere? 

 

Ten slotte 

Uit de pastorie aan de Omloop gaat een hartelijke groet uit, ook van mijn  vrouw, aan u en jullie 

allen.  

Uw A.J.M. 


