
Uit de pastorie – 13 september 2019 

 

Van alles wat 

De tijd vliegt. Sneller dan je denkt. Sneller ook dan je soms kunt bijhouden. In het kerkenwerk 

versnellen we onze pas en zitten al snel na de vakantie weer in de hoogste versnelling. Agenda’s 

stromen vol, vergaderstukken stromen binnen, zelf stroom je soms met dezelfde vaart leeg – 

gelukkig is er de zondag! Rustpunt in de tijd. Rustpunt van de eeuwigheid. Rust vinden bij de HEERE, 

in de grazige weiden van Woord en sacrament. Rust vinden in het verzoenende werk van de Heere 

Jezus door Wie God uit goddelozen uit genade rechtvaardig verklaart. 

Na een heerlijke morgendienst in Emst begonnen we zondagavond aan leerdiensten over 

geloofsverantwoording. Vanuit 1 Petrus 3:15 leerden we iets over de bereidheid tot verantwoording, 

het paraat hebben van antwoorden. Zondagavond hoop ik vanuit Handelingen 17 te preken over de 

manier waarop Paulus op de Areopagus aansluiting zoekt bij het religieus besef van de Grieken. Hij 

sluit aan bij dichtregels die in de heidense godsdienst bekend waren en buigt ze in zekere zin om naar 

het geloof in de God van Israël. We stuiten hier op de aloude vraag, in hoeverre je van 

‘aanknopingspunten’ kunt spreken in het missionaire gesprek. Heeft elk mens een ingeschapen 

godsbesef waarop je kunt aanhaken, of juist niet? Of is dat godsbesef in onze moderne cultuur 

helemaal verdwenen, verdronken, verdrongen? Gaat er überhaupt bij onze wereldgenoten een 

lampje branden als je het over ‘God’ hebt? Daarbij komt ook de vraag of je voor een missionair 

gesprek moet aansluiten bij de huidige cultuur, of juist niet (deftig gezegd: synthese of antithese). 

Boeiende maar ook dringende vragen! Van sommigen kreeg ik na de dienst al snel reactie en input 

voor het vervolg: fijn! 

In de morgendienst zal de Heilige Doop bediend worden. Een belangrijk moment voor wie gedoopt 

wordt, maar ook voor wie al gedoopt is: we worden herinnerd aan en bepaald bij wat de Heere over 

ons leven gezegd heeft, en hoe Zijn heil voor ons beslissende betekenis zal hebben. Ik hoop in deze 

doopdienst een begin te maken met een prekenserie over Mozes, Exodus 2. Door het geloof hebben 

zijn ouders hem verborgen (Hebr.11:23). Uit dit geloof spreekt geestelijke moed, geestelijke 

beslistheid maar vooral ook een geestelijke liefde om dit kind groot te brengen tot het doel waarvoor 

het geboren is. De Heere zoekt ook in onze tijd zulke ouders en belooft niet minder dan toen Zijn 

Heilige Geest en genade!  

 

Dinsdag starten de ouderencontactmiddagen weer. Ik hoop dit keer zelf de middag te verzorgen met 

een diaserie over gevelstenen en opschriften met een bijbelse/geestelijke betekenis. Als je je ogen 

goed de kost geeft, kun je her en der mooie opschriften vinden. Zoals in de Wilhelminastraat waar op 

een huis het woordje ‘nochtans’ staat. Dat is een belijdenis! Of, op een huis in Krimpen, ‘nemo sine 

cruce’, dat betekent: niemand zonder kruis. Zulke opschriften geven te denken. En we kunnen er ook 

onze bijbelkennis mee oefenen! Ik zag bijvoorbeeld een binnenvaartschip met de naam ‘Gersom’. 

Van wie was Gersom een zoon (Ex.2:22)? Ik hoop vele jonge en oudere senioren te ontmoeten! 

Donderdagmorgen vertrekt een groep gemeenteleden naar Kenia. Zo geven zij concreet gestalte aan 

het meeleven met het werk van Willem en Mee Hyae Westerink. Ook nemen zij hulpgoederen mee. 

We bidden hen een behouden reis toe en een gezegend verblijf in het verre Afrika.  

’s Avonds mag ik voor de Christenvrouw spreken over volharding. Lezingen bij vrouwenverenigingen 

zijn altijd anders dan bij mannenverenigingen. Allebei hebben ze iets eigens, al was het alleen maar 

dat bij de vrouwenavonden bloemen op tafel staan en bij de mannen sinds de afschaffing van het 

roken helemaal niets. Maar in beide gevallen is het zo rijk om samen rond de Bijbel bezinning te 

voeren. Vanuit de Christenvrouw werd het thema ‘volharding’ aangedragen. Hoe blijf je christen, ook 

in je normen en waarden, in een veranderende wereld waarin steeds meer aan onze principes wordt 

getornd? Mooi dat er zulke inhoudelijke thema’s worden behandeld! Daar ga je (om nog even op 



mijn eerste regeltjes terug te komen) graag een stap harder voor lopen. Uitblazen hopen we daarna 

wel weer te doen. Als het zondag wordt.  

 

Vanuit de pastorie een heel hartelijke groet aan u en jullie allen, mede namens mijn vrouw. ‘Dien de 

Heere met blijdschap. Kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang’ (Ps.100:2).  

Uw A.J.M. 

 


