
Uit de pastorie – week 19 2021 

 

Wat achter ons ligt 

Mijn vrouw en ik hadden een week vakantie. We trokken ons met een stapel boeken terug in de 

bossen. Naast de nieuwe, dikke biografie over Erasmus las ik voor geestelijke voeding in de pas 

verschenen verzamelde werk van ds. L. Kievit (1918-1990). Ik heb deze dominee zelf niet gekend, 

zoals ik ook andere bekende hervormd-gereformeerde voormannen van de 20e eeuw niet gekend 

heb (ds. G. Boer, ds. W.L. Tukker, ds. K. Exalto en nog vele anderen). Wel kende ik van ds. Kievit de 

ontroerend mooie meditaties over het lijden van de Heere Jezus. Die lees ik nog steeds met 

geestelijke vreugde en ontroering. Maar ds. Kievit heeft veel meer geschreven, en dat is nu voor een 

groot deel bijeengebracht onder de titel ‘Op verhoogde toon’. Daar staat ook een reeks meditaties in 

over Exodus 32 en 33, de geschiedenis van Israël rond het gouden kalf en het middelaarsoptreden 

van Mozes. Op een zeker moment biedt Mozes de Heere aan om zichzelf uit Gods boek te laten 

schrappen opdat Israël behouden zou worden, maar daar gaat de Heere niet op in. Mozes is Christus 

niet. Maar als de uitdrukking ‘Gods boek’ valt (een uitdrukking die we ook in Openbaring 

tegenkomen als het boek des levens), komen de vragen rond de verkiezing op. Kievit kent de vragen 

van hen die zich angstvallig afvragen of zij wel in dat boek staan. Als een mens in die vraag blijft 

hangen, hangt hij in een levenslange onzekerheid zonder vrij zicht op Christus. Kievit gaat op zo’n 

geestelijke manier in op deze kwestie, dat ik graag een passage doorgeef: 

 

‘In Gods boeken wordt niet geknoeid. Staan onze namen erin geschreven, dan staat achter iedere 

naam een kruis. Zijn kruis. Mag ik het ook nog anders stellen? U zou weleens inzage willen krijgen in 

Gods boek, om daar uw naam te zoeken. Velen lopen hier de spitsroeden van spitsvondigheden, hun 

verstand speelt hun parten. Het is nu eenmaal moeilijk lezen in andermans boeken, denken ze. Maar 

anderen worstelen met zo’n vraag in gebed en geloof. Mijn naam in Zijn boek. Vind ik deze onder de 

beginletter A of B, G of K? Daar zoek ik vaak; soms meen ik dat ik het mij maar verbeeld. Vertelt u mij 

eens: onder welke naam werd u ingeschreven in Gods boek? Wel, onder de Naam Jezus! Daar moet u 

zoeken, daar kunt u vinden. Want Gods boek is het boek des levens des Lams.’ 

 

We voelen wel aan: hier speelt het thema van de (uit)verkiezing. Daar zijn velen op stukgelopen, 

vooral omdat (en daar schrijft Kievit zeer indringend over) van de verkiezing een systeem is gemaakt 

dat op logica moet berusten. Het gevolg is niet alleen geweest dat velen in die eindeloze onzekerheid 

gevangen hebben gezeten óf gebroken hebben met een prediking waarin God de Alfa en de Omega 

van ons heil is – gevolg is ook dat de verkiezing een verzwegen thema is geworden waar we onze 

vingers niet meer aan willen branden; waarmee we de gemeente niet het bos in willen sturen. Wie 

zingt met Efeze 1 nog de lofzang op de verkiezende liefde van de Vader? De belijdenis van Gods 

verkiezende liefde is één grote lofzang op de Heere Die begon waar er voor ons geen beginnen aan 

was. Hij is het begin en het einde van de zaligheid die wij buiten onszelf, in Jezus Christus zoeken. Ik 

geloof dan ook niet zozeer in ‘de’ verkiezing, maar in de verkiezende God. Als de Heilige Geest ons in 

deze verkiezende liefde leidt, groeien wij op in de kennis en genade van onze Heere en Zaligmaker. 

Gaan we steeds meer leven uit genade, rusten in genade. Wordt de verkiezing zelfs een pijler onder 

de zekerheid van het geloof. Omdat het God niet berouwt wat Hij doet, en omdat Hij voltooit wat 

Zijn hand begon.  

 

Wat voor ons ligt 

Zondagmorgen hopen we als gemeente Nico en Arja Timmerman uit te zenden voor hun werk in 

Indonesië. Uitzenden is een actief werkwoord. We kijken niet passief toe hoe een jong gezin al het 

vertrouwde achterlaat om zich aan het Koninkrijk van God te wijden. Uitzenden is een daad, een 



geloofsdaad, net zoals uitgaan een geloofsdaad is. Voor mijzelf is het altijd een belangrijk gegeven 

dat de Heilige Geest tegen de gemeente in Antiochië zegt dat zij Paulus en Barnabas moeten 

afzonderen (Hand.13:2). Dat zegt Hij niet tegen Paulus en Barnabas zelf, maar tegen de gemeente. 

De gemeente ziet de nood van zending en zondert daartoe gemeenteleden af die de gaven hebben 

om deze roeping te vervullen. Nico en Arja gaan dus niet naar Indonesië omdat zíj zich geroepen 

voelen (dat ook natuurlijk), maar omdat wíj ertoe geroepen zijn. Hun persoonlijke roeping wortelt in 

onze gezamenlijke en algemene roeping als gemeente. Zo nemen wij de verplichting op ons om hun 

werk met onze gebeden te dragen, hen van de nodige middelen te voorzien én hen te blijven 

bevragen op wat de Heere aan de andere kant van de wereld doet. Daar kunnen en moeten ook wij 

weer van leren. Want het mes van de zending snijdt altijd aan twee kanten.  

Omdat het weeszondag is, ligt het zo ongeveer voor de hand om in deze uitzendingsdienst 

Handelingen 1 te lezen. Daar legt de Heere Jezus Zijn apostelen het zendingsbevel op, ‘tot aan de 

einden der aarde’ – Indonesië… Maar Hij begint dichtbij, in Jeruzalem. Zending is iets van dichtbij tot 

ver weg. Het één én het ander. We bidden Nico en Arja een dienst toe waaraan ze nog vaak terug 

mogen denken. Wie in het Koninkrijk van God aan het werk is gezet, valt in dagen van aanvechting 

nogal eens terug op zijn roeping en bevestiging (1 Tim.4:14). Daardoor verzekert de Heilige Geest ons 

ervan dat we het niet allemaal zelf bedacht en gezocht hebben, maar dat Hij er de hand in heeft én 

houdt.  

In de avonddienst gaat ds. Mijnheer uit Oene voor, terwijl ik zelf in Lemmer hoop te preken. We 

wensen elkaar een gezegende zondag toe.  

 

Ten slotte 

Een hartelijke groet uit de pastorie, mede namens mijn vrouw en br. Scherphof.  

Uw A.J.M. 


