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 64e jaargang no.11-12                                         juli – augustus 2021  

 Meditatie 
 

Een jonge profeet op oude paden 
 

Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen en ziet toe, en vraagt naar de oude 
paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin…(Jeremia 6: 16a). 

  

De woorden van de tekst hierboven klinken onder heel aangrijpende 

omstandigheden: Het volk van Jeremia’s dagen koerst aan op de ondergang. 
Ondanks alle dringende waarschuwingen van de profeet gaat het maar door 

op het pad van de zonde. ‘Mijn volk heeft twee boosheden gedaan’, zo moet 

de HEERE klagen: ‘Mij, de Springader des levenden waters, hebben zij 
verlaten, om zichzelven bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen 

water houden’ (Jeremia 2: 13).  De afgoderij van het volk gaat gepaard met 

allerlei andere zonden. En de priesters en de profeten gaan erin mee: ‘Van de 
profeet af tot de priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid. En zij 

genezen de breuk der dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, 

vrede. Doch daar is geen vrede’ (Jeremia 6: 14).  

 
Een wonder dat de HEERE het volk toch niet ongewaarschuwd laat 

voortgaan! Opnieuw zendt Hij Zijn profeet Jeremia vanuit het priesterstadje 

Anathoth naar Jeruzalem. Het is op dat moment nog niet zo lang geleden, dat 
Jeremia heeft gezegd: ‘Ach Heere, HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik 

ben jong’ (Jeremia 1: 6). En toch, door middel van deze jonge profeet richt 

de HEERE Zich tot een afdwalend volk: ‘Zo zegt de HEERE: Staat op de 

wegen en ziet toe’. Dat betekent zoveel als: Sta stil. Kom tot bezinning. Kijk 
achterom en vraag uzelf af, op welke weg u tot nu toe heb gewandeld. Blik 

eens om u heen en ga na, wie er nog meer dezelfde koers volgen als u nu 

doet. Blik eens vooruit: waar gaat het heen, als we de reis zo voortzetten? 
Hoe zal deze weg eindigen?  

 

Die vragen zijn belangrijk genoeg om ook door ons gesteld te worden. Is er 
niet alle reden om ons persoonlijk, ambtelijk, als kerkenraden, als kerken te 

bezinnen op de volgende vragen: Waar bevinden we ons – persoonlijk, als 

gemeente, als kerken? Hoe zijn we op deze weg gekomen? En waar koerst 

deze weg op aan? Het zou – als de Heere het zegent – nog kunnen leiden tot 
echte verootmoediging!   
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Er is nóg een woord dat Jeremia van Godswege moet en mag doorgeven. ’En 
vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin.’ 

De HEERE gebruikt daarin twee beelden die heel vertrouwd waren voor het 

volk van Jeremia’s dagen. Allereerst het beeld van de goede weg. Als men 
onderweg was in onbekend gebied, was het van levensbelang om naar de 

goede weg te vragen. Een verkeerde weg kon leiden naar een gevaarlijk, 

onbegaanbaar gebied, een onherbergzame woestijn, een hinderlaag van 
rovers. En het leven van de reiziger kon zo in groot gevaar komen. 

Het tweede beeld dat de HEERE gebruikt is dat van de oude paden. Als u 

wel eens in de bergen geweest bent, dan weet u het wel: de oude paden 

dwars door dalen en over bergen heen, zijn vaak de beste paden. Eeuwenlang 
hebben generaties mensen daarvan gebruik gemaakt. Het zijn beproefde 

paden, die door de eeuwen heen hebben bewezen, de goede weg te zijn.  

 
De HEERE roept een afdwalend volk terug naar de oude paden. Toen en nu. 

Wat dat in onze tijd betekent? Allereerst wel, dat we gaan vragen naar de 

oude wegen van Gods Woord. Dat we, biddend om het ontdekkende licht 

van Gods Geest, veel lezen in en luisteren naar Gods Woord.  
 

Er ligt ook een verwijzing in naar het werk dat de HEERE in vorige 

geslachten heeft gedaan. In welke weg gaf de HEERE in vroegere tijden Zijn 
zegen? Langs welke wegen leidde Hij Zijn volk? Hoe leefde ons 

voorgeslacht bij Gods Woord? Wat waren de gronden der vaderen? Wat zijn 

de oude paden? We mogen wel ootmoedig biddend vragen, of de HEERE op 
de oude paden wil brengen, wil terugbrengen en wil bewaren! We mogen 

daarbij ook wel waakzaam zijn.  

 

Ook de jongere generatie heeft die verantwoordelijkheid. Het was per slot 
van rekening een jonge profeet die de woorden van onze tekst moest 

boodschappen: Jeremia. En het was – in dezelfde tijd! – een jonge koning die 

zich deze woorden van Jeremia aantrok. Die de HEERE, de God van zijn 
(voor)vader David, op zestienjarige leeftijd begon te zoeken: Josia. Ondanks 

het feit dat Gods oordeel vastbesloten was, spande hij zich in om de tempel 

te herstellen. Al was het maar voor een tijd. Want ook in een tijd dat de 
wolken van Gods oordeel laag hangen, kunnen en moeten er mensen zalig 

worden. 

Ds. A.J.T. Ruis 
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Diensten des Woords 
 

zondag   4 juli 2021 10.00 uur & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 

zondag 11 juli 2021 10.00 uur & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 
vrijdag 16 juli 2021 15.00 uur huwelijksdienst ds. A.J.T. Ruis  

zondag 18 juli 2021 10.00 uur & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 

zondag 25 juli 2021 10.00 uur & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 
 

zondag   1 aug. 2021 10.00 uur & 16.30 uur ds. A. van Heteren 

zondag   8 aug. 2021 10.00 uur & 16.30 uur Prof. dr. A. Baars 
zondag 15 aug. 2021 10.00 uur & 16.30 uur ds. K. Visser 

zondag 22 aug. 2021 10.00 uur & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 

donderdag 26 aug. 2021 15.00 uur huwelijksdienst ds. A.J.T. Ruis 

zondag 29 aug. 2021 10.00 uur & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 
zondag   5 sep. 2021 10.00 uur voorbereiding HA  ds. A.J.T. Ruis 

    16.30 uur   ds. W.L. van der Staaij 

woensdag 8 sep. 2021 19.45 uur Bijbellezing ds. A.J.T. Ruis 
 

Beroep – Op donderdag 3 juni ontving ik opnieuw een beroep van Ameide 

en Vianen. Ruim twee jaar geleden beriepen deze gemeenten aan de Lek mij 

ook, zoals u zich wellicht herinnert. Net als toen gaf de Heere me ook 
ditmaal echter geen licht om dit beroep aan te nemen. Dat betekent dat we 

nog in uw midden mogen blijven. Voor hoe lang, weten we niet. Maar in 

mijn hart heeft het wel gezongen:  
Om vriend en broed’ren spreek ik nu: De vrede zij en blijv’ in u; Nooit moet 

haar nijd of twist verkloeken; Om ’s HEEREN huis, in u gebouwd, Waar 

onze God Zijn woning houdt, Zal ik het goede voor u zoeken. 
Hartelijk dank voor al uw (biddend) meeleven!  

 

Barendrecht – In de achterliggende periode was er behoorlijk wat ambtelijk 

werk te verrichten in de grote gemeente van Barendrecht. Intussen werd deze 
gemeente verblijd met het bericht dat ds. Kempeneers het op hem 

uitgebrachte beroep met vrijmoedigheid heeft mogen aannemen. D.V. 9 

oktober hoopt hij bevestigd te worden door ds. K. Visser en intrede te doen. 
We zijn dankbaar dat de Heere de weg van onze broeder en vriend naar 

Barendrecht wilde leiden. Van harte wensen we ds. Kempeneers en zijn 

vrouw en kinderen, en de gemeente van Katwijk aan Zee, sterkte toe in de 
aanstaande periode van afscheid nemen. Zelf heb ik in de komende tijd onder 

meer nog in een aantal huwelijksdiensten van Barendrecht voor te gaan.   
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Catechisaties – Omdat dit kerkblad voor een periode van twee maanden 

verschijnt, lijkt het me goed om al even in praktische zin vooruit te blikken 
op het komende seizoen. De catechisaties worden weer gegeven op de 

maandagavond. Over de locatie volgt nog nader bericht. Er zijn drie groepen. 

Een groep min-zestien om 19.00 uur en een groep plus-zestien om 19.45 uur.  
 

Westminstercatechese – Omdat ik bemerk dat bij sommige oudere 

catechisanten én ex-belijdeniscatechisanten behoefte is aan een stukje 
verdieping, terwijl dat voor anderen weer wat anders ligt, wil ik dit jaar – bij 

voldoende belangstelling – op maandagavond een Westminstercatechese 

geven om 20.30u. Die is bestemd voor catechisanten en jonge belijdende 

leden van 18 tot 25 jaar. We behandelen komend seizoen de eerste helft van 
de Westminster Confessie (een reformatorisch belijdenisgeschrift waar de 

Engelse en Schotse oude schrijvers de hand in hebben gehad). In de hoop dat 

het ons gegeven wordt, het volgende seizoen de tweede helft te behandelen. 
Wie belangstelling heeft, kan zich al aanmelden.  

 

Lidmatenkring – De lidmatenkring kon in het afgelopen seizoen minder 

vaak doorgaan dan we hadden gehoopt. We hopen dat dit komend seizoen 
anders zal zijn. Ook al waren we in het kleine profetenboekje Zefanja tot en 

met het tweede hoofdstuk gekomen, en wachtte Zefanja 3 nog op 

behandeling, het lijkt me – na zo lange tijd – toch beter om met een nieuw 
onderwerp te beginnen. Ik hoop met u het wereldberoemde boek 

‘Belijdenissen’ van Augustinus te gaan behandelen. In dit boek, dat 

geschreven is in de vorm van een gebed, blikt Augustinus terug op zijn leven 
vanaf zijn geboorte tot aan zijn bekering. Ik beloof u, dat ik de behandeling 

van dit diepzinnige boek eenvoudig en praktisch zal houden, zodat het voor 

iedereen te volgen is. Enkele voorbeelden van praktische onderwerpen die ik 

verbind aan Augustinus’ boek: het gebed; zonde belijden; strijd tegen de 
zonde; bekering; roepstemmen; als kinderen andere wegen gaan enz. We 

hopen dat de bespreking tot zegen mag zijn! Per keer behandel ik zo’n 

tien/vijftien bladzijden.  

 

Belijdeniscatechisatie – De belijdeniscatechisatie is weer op de 

donderdagavond. Ook daarvan wordt de locatie nog bekendgemaakt. In de 
maand september hoop ik met degenen die zich hiervoor aanmelden, eerst 

een persoonlijk gesprek te hebben.     

 

Tenslotte – De zomerperiode ligt voor ons. De Heere geve ons allen Zijn 
bewaring, voor gevaren, voor de zonde en boven alles voor een onverzoend 
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sterven. Zelf hopen we in Rotterdam te blijven. De periode van D.V. 26 juli 

t/m 14 augustus hopen we wel vrij te houden – behoudens het op zondag 
voorgaan op Urk, in Alphen en in Driebergen – zodat we toch enige rust 

mogen opdoen. Een hartelijke groet vanuit de pastorie, 

 
ds. Ruis   

 

 Renovatiewerkzaamheden Jeruzalemkerk  
 

Op woensdag 7 juli DV (20.00 uur) hopen we u in een gemeenteavond bij te 
praten over de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden aan ons kerkgebouw. 

Zoals bekend is ons kerkgebouw meer dan 100 jaar oud en zijn er in de loop 

van de jaren op gezette tijden werkzaamheden verricht. 

 
In de jaren 2010-2014 hebben we verschillende onderzoeken gedaan om het 

kerkgebouw eventueel te verkopen en een ander kerkgebouw te zoeken. De 

zoektocht naar een ander kerkgebouw is destijds op niets uitgelopen en 
daarmee hadden we in 2014 besloten om opnieuw te investeren in het 

kerkgebouw. Geen heel grote dingen, maar wel het opknappen van de 

consistorie en de keuken. 

Een recent onderzoek naar de staat van ons kerkgebouw is gebleken dat er 
opnieuw een aantal punten urgent aan het worden zijn. Het betreft hier 

voornamelijk de gevels en de dakgoten. De voorlopige schattingen van de 

investeringen komen in de buurt van € 200.000. Een aanzienlijk bedrag!  
 

De kerkenraad heeft besloten om het traject van offertes en aanbestedingen 

in te gaan, maar heeft behoefte om de gemeente hierover te informeren. In 
het besluit zit ook opgesloten dat we, zo de Heere dit geeft, na uitvoering van 

de werkzaamheden nog een aanzienlijke periode gebruik zullen maken van 

het kerkgebouw. 

 
Op deze gemeenteavond zal de commissie van beheer een toelichting geven 

op de problematiek en de aanpak en zal er voldoende ruimte zijn om uw 

vragen te stellen. 
Alle gemeenteleden zijn welkom. Er zal geen stemming worden gehouden. 

Voelt u zich vrij om wel of niet te komen. Uw belangstelling wordt zeker 

gewaardeerd. 
 

De kerkenraad 
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 Van de vertrouwenscommissie 

Beste gemeenteleden, 

Vanuit de vertrouwenspersonen willen we opnieuw uw aandacht vragen voor 
het werk dat we mogen doen binnen de gemeente. De reden dat we in 2019 

zijn aangesteld is het verdrietige feit dat in de samenleving behoorlijk veel 
kinderen en volwassenen te maken hebben/krijgen met seksueel misbruik. 

Seksueel misbruik komt helaas voor op alle plekken waar mensen zijn: de 

sportclub, in gezinnen, op scholen en helaas ook in kerkelijke gemeenten. 

Het is van belang dat wij hier met elkaar op een gezonde manier bewust van 
zijn en alert op zijn. En het is van belang dat er voldoende aanspreekpunten 

in de gemeente zijn mocht zich een onwenselijke situatie op dit gebied 

voordoen of mogelijk al spelen, zowel vanuit het oogpunt van het 
slachtoffer, een omstander of de dader zelf. 

Op 21 juni is er met meerdere betrokkenen van de zondagsschool en het 
verenigingswerk een bijeenkomst geweest. Hier is gesproken over hoe je als 

leidinggevende op een verantwoorde wijze in contact staat met onze 

kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Denk daarbij ook aan fysiek en 
digitaal contact. En er is gesproken over het herkennen van signalen rondom 

misbruik bij kinderen en hoe we daarmee kunnen omgaan.   

Ook voor gemeenteleden zijn we beschikbaar als u iets in vertrouwen wilt 
delen rondom (vermoeden van) seksueel misbruik. Wij gaan vertrouwelijk 
om met uw informatie en zijn onpartijdig. Zonder uw toestemming zullen wij 

de informatie ook niet met anderen delen. Daar is wel één uitzondering op: 

namelijk als blijkt dat u of een ander op dat moment in een onveilig situatie 
verkeert. Mocht hier sprake van zijn, dan zullen wij hierin natuurlijk uiterst 

zorgvuldig handelen en niet buiten uw medeweten om. 

Het kan voor u voldoende zijn als u uw problemen met één van ons deelt. 
Het kan ook nodig zijn om samen te zoeken naar een oplossing of te zoeken 

naar de juiste hulpverleningsinstantie. Wij zijn er voor zowel jongeren als 
volwassenen. Als vertrouwenspersonen zijn wij er niet voor geestelijke 

vragen en wij zijn ook geen hulpverleners. Mocht u zich in een andere 

schrijnende situatie bevinden en zou u dat willen delen, dan staan wij daar 
natuurlijk voor open. Praten helpt! 
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Met vriendelijke groet, 

Marlena Hamelink-Jongenelen, 06-10732592, marlenahamelink@gmail.com 
en Robbert Bouwmeester, 06-14570273, robbertbouwmeester@hotmail.com 
 

Externe organisaties die allen ook anoniem benaderd kunnen worden: 

 Veilig Thuis (advies- en meldpunt, 24 uur per dag): 0800-2000, 

https://veiligthuis.nl 

 Stop it now (voor slachtoffers, melders en daders van 

kindermisbruik): 0800-2666436, https://downloaders.stopitnow.nl 

 Reformatorisch meldpunt (slachtoffers en omstanders): 

http://www.ikmeldhet.nl/ met chat-functie, anoniem bericht via 

WhatsApp: 0850773312, bellen: 0850- v77 33 12 (maandag 19-21 
uur), Telegram: Refomeldpuntbot 

 

 Schoonmaakrooster kerkgebouw juli & augustus 2021 
 

Week 26 28 juni  -    3 juli Greet/Joke/Anneke 

Week 27  5  juli   -  10 juli Janneke/Esther/Marjan 

Week 28 12 juli   -  17 juli Gerdien/Elselien/Elize 

Week 29 19 juli   -  24 juli Susanne/Liza/Corrie 

Week 30 26 juli   -  31 juli Bertine/Magteld 

Week 31   2 aug   -     7 aug Coby/Nel/Jan 

Week 32   9 aug   -  14  aug Marlies/Bertine 

Week 33 16 aug   -   21 aug Geke/Celia/Willemieke 

Week 34 23 aug   -   28 aug Greet/Joke/Anneke 

Week 35 30  aug  -    4 sep Janneke/Esther/Marjan 
 

Uitzending kerktelefoon aanvang 19.30 uur www.kerkomroep.nl   
 

donderdag    1 juli 2021 ds. A.A. Egas Romeinen 5: 6-8 

donderdag   8 juli 2021 ds. F. Bakker Handelingen 3: 2-9 

donderdag  15 juli 2021 ds. W.L.van de Staaij Handelingen 5: 1-11 

donderdag 22 juli 2021 ds. P. Roos Handelingen 2: 22-24 

donderdag  29 juli 2021 dr. C.P. de Boer Romeinen 6: 22,23 

donderdag    5 aug 2021 ds. D. Slagboom Openbaring 7: 13-15a 

donderdag 12 aug 2021 Prof. dr. A. Baars Johannes 19: 30m. 

tel:06-10732592
mailto:marlenahamelink@gmail.com
tel:06-14570273
mailto:robbertbouwmeester@hotmail.com
https://veiligthuis.nl/
https://downloaders.stopitnow.nl/
http://www.ikmeldhet.nl/


 9 

donderdag 19 aug 2021 ds. J.M.J. Kieviet Ezechiël 9: 4,5  

donderdag 26 aug 2021 ds. M.A. Kempeneers Hebreeën 5: 7-9     

donderdag    2 sep 2021 ds. K. Visser Jesaja 59: 21 

  

Data om te onthouden alles D.v. 
 
  1 juli 2021 Trouwdienst Julian Stark en Alise Sommer 
 aanvang 14.30 uur in de Jeruzalemkerk 

 

  7 juli 2021 Gemeenteavond n.a.v. het renovatiewerk, 
 aanvang 20.00 uur in de Jeruzalemkerk  

 

16 juli 2021 Trouwdienst Peter Overbeeke en Edith Verloop  

  aanvang 15.00 uur in de Jeruzalemkerk 
 

26 aug. 2021 Trouwdienst Mark Spee en Elise Kesselaar 

  aanvang 15.00 uur in de Adriaan Janszkerk te IJsselmonde 
 

 

 Collecterooster 
 

datum  1e collecte 2e collecte   3e collecte 

  4 juli 2021 eredienst onderhoud kerk  algemene kosten kerk 
11 juli 2021 eredienst kerkelijke kassen  algemene kosten kerk 

18 juli 2021 eredienst diaconie    algemene kosten kerk 

25 juli 2021 eredienst onderhoud kerk  algemene kosten kerk 
  1 aug. 2021 eredienst kerkelijke kassen  algemene kosten kerk 

  8 aug. 2021 eredienst diaconie   algemene kosten kerk 

15 aug. 2021 eredienst onderhoud kerk  algemene kosten kerk 
22 aug. 2021 eredienst kerkelijke kassen  algemene kosten kerk  

29 aug. 2021 eredienst diaconie   algemene kosten kerk 

 5 sept. 2021 eredienst onderhoud kerk  algemene kosten kerk 
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Wat doet Hij? Enkele gedachten over het werk van de 

Heilige Geest (2) 
 

Naast de in het vorige artikel genoemde terreinen waarop de Heilige Geest 

actief was of is, is er ook nog Zijn betrokkenheid bij de 

Incarnatie van Christus 

De engel Gabriël maakt aan Maria duidelijk, dat het Kind dat zij zal 

voortbrengen, in haar ontvangen zal worden door het werk van de Heilige 
Geest. Hij zal over haar komen. Op deze wijze schakelt God bij de komst 

van Zijn Zoon in deze wereld elke activiteit van een menselijke vader uit. Zo 

is de ontvangenis van de Zaligmaker tegelijk ook een heilige ontvangenis. 
Een zaak die van uitermate groot belang is als het gaat om de wegneming 

van de zonde waarin wij ontvangen en geboren zijn; zie vr. en antw. 36 Heid. 

Cat. 

We komen hier in aanraking met een 'verborgenheid'. Wie zou in staat zijn 

om van dit werk van de Heilige Geest een omschrijving te geven? Laten we 
er ook met eerbied over denken en spreken en bedenken dat we hier te doen 

hebben met een van de wóndervolle werken Gods. Maar laten we er wel van 

overtuigd zijn dat we in het licht van de Bijbel terecht spreken over de 

'maagdelijke geboorte' van de Zaligmaker. 

Trouwens de Heilige Geest was maar niet alleen bij de aanvang van Jezus' 

leven betrokken. Ook daarna stond de Heiland voortdurend onder invloed 

van de Geest, die op Hem kwam toen Hij werd gedoopt in de Jordaan en die 
Hem daarna bij al Zijn werk heeft geleid en bekwaamd. Zo kon Hij de 

Christus zijn - de Profeet, Priester en Koning. Zo heeft Hij Zichzelf ook 

"door de eeuwige Geest Gode onstraffelijk opgeofferd" (Hebr. 9:14). 

Het zal ieder duidelijk zijn dat we hier al dicht genaderd zijn tot het 

specifieke werk van de Heilige Geest, dat alles te maken heeft met het 
antwoord op de vraag hoe een zondaar zalig wordt. Wat de Geest gedaan 

heeft in de totstandkoming van het Woord en doet in het getuigenis in de 

harten omtrent de Schrift alsook wat Hij gedaan heeft in de ontvangenis van 
de Heiland en Diens toerusting tot Zijn werk leunen heel dicht aan tegen het 

werk dat we de toepassing van het heil noemen. Daarover denken we nu na. 
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 Toepassing van het heil 

We kunnen niet zeggen dat alles in orde is omdat Christus op Golgotha 

gestorven is. Wat daar door Hem tot stand gebracht is dient uitwerking te 
krijgen in het leven van zondaren. Met andere woorden: Christus' werk vóór 

de Zijnen dient uitgewerkt te worden door het werk van de Geest in de 

Zijnen. Het heil moet worden toegepast en deelachtig gemaakt. Hoe doet de 

Heilige Geest dat werk? Waar bestaat het uit?  

Hier zou veel over te zeggen zijn want de Schrift zegt hier heel wat van. En 

al die Schriftgegevens mogen niet over het hoofd gezien worden. Ook niet in 

de prediking. Gebeurt dat wel, dan wordt tekort gedaan aan de verkondiging 

van de 'volle raad Gods'. De prediking van het Evangelie zal ook recht 
moeten doen aan het werk van de Heilige Geest. Of, iets anders 

geformuleerd: de prediking dient bevindelijk te zijn. De zaken uit wat we de 

heilsorde noemen mogen niet achterwege blijven. 

Uit het vele dat over dit werk gezegd kan worden licht ik slechts een paar 
aspecten. In Zondag 20 noemt de Catechismus een paar werkzaamheden. 

Antwoord 39 van het Kort Begrip vult dat antwoord ten dele aan. Onder 

meer is sprake van: 

 Wedergeboorte 

In het gesprek met Nicodemus maakt Jezus duidelijk dat zonder 

wedergeboorte geen mens het Koninkrijk Gods kan binnengaan. Tevens laat 
Hij weten dat deze wedergeboorte een werk van de Heilige Geest is. 

Uitsluitend een werk van de Geest. Hij alleen is in staat een zondaar die dood 

is in de misdaden en de zonden levend te maken. Hij alleen weet hoe het 
verduisterde verstand van een gevallen zondaar moet worden verlicht en hoe 

de verkeerde wil van die mens moet worden omgebogen en hoe zijn 

ongeregelde wandel moet worden geregeld. Hij alleen is in staat binnen te 

dringen in de binnenste delen van die mens. Er moet zoveel gebeuren met die 
dode zondaar dat alleen een Iemand die over almachtige kracht beschikt dat 

verrichten kan. De wedergeboorte is immers net zo'n groot wonder als de 

schepping of de opwekking uit de doden. Daarom is het een werk Gods. En 
dan ook nog een werk dat God zonder ons in ons werkt. Op deze en 

dergelijke wijze spreken de Dordtse Leerregels er over. Dat geweldige 

document dat zo uitnemend geestelijke leiding geeft! 
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Dit werk is aan de Heilige Geest toevertrouwd. Wedergeboren worden is 

immers hetzelfde als uit de Geest geboren worden. En dit werk van de Geest 
is door niets te vervangen. Niet door 'in het verbond zijn' en niet door 

kerklidmaatschap en niet door onze eigen activiteiten. Door niets. We blijven 

er helemaal voor op de Geest aangewezen. 

Is dit werk te verklaren en te definiëren? Laten we ons er niet toe laten 
verleiden. De wind blaast waarheen hij wil... en zo is een ieder die uit de 

Geest geboren is. Maar de wedergeboorte is wel merkbaar, zoals ook de 

wind merkbaar is: Gij hoort zijn geluid. De wedergeboorte blijft niet 

verborgen. 

Als een mens geestelijk levend is geworden is gaat hij zich ook als een 
geestelijk mens gedragen. Dan wordt zijn leven anders. Dan richt dat leven 

zich op God en op Zijn genade. En niet meer op de zonde en op de wereld. 

Evangelisatie 
 
Spreek altijd en overal vrijmoedig over God is mij weleens geleerd. Dat dit 

niet altijd en op alle plaatsen makkelijk is zal iedereen beamen. Toch kan een 
eenvoudig woord, misschien zelfs wat ondoordacht gesproken, door de 

Heere worden gebruikt. Dat kan een leven dan veranderen! Dat getuigt het 

volgende voorval wat ik ergens las. 
 

Een pijl die doel trof. 

Het gebeurde jaren geleden op een warme zomerdag in Rotterdam. Er liep 

een man door de straten van Crooswijk. Een ouderling. In de straat waar hij 
doorheen liep waren heel wat cafés. Zonder te overdrijven op elke hoek zat 

een café. Hij had erge dorst en trek in een pilsje. In zijn eertijds was hij 

iemand die graag bier dronk. Hij wilde echter als ouderling geen café 

binnengaan. Daar hoorde hij niet thuis. Toch kon hij op de duur de innerlijke 
aandrang niet langer weerstaan. Hij ging een café binnen en nam plaats aan 

een tafeltje. Er kwam een vrouw naar hem toe, die in dat café bediende. Ze 

zei tegen hem: ‘Meneer wat is het toch warm’. Waarop de ouderling 
antwoordde: ‘Mevrouw in de hel daar is het nog veel warmer. Daar brandt 

een vuur dat niet geblust wordt. Wat zal het daar vreselijk zijn’. De vrouw 

reageerde daarop niet, maar vroeg of hij wat wenste te drinken. Daarop 

bestelde de ouderling een pilsje. Dat dronk hij op en hij rekende af en wist 
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niet hoe snel hij het café weer moest verlaten. Hij voelde zich diep schuldig 

dat hij de verleiding niet had kunnen weerstaan om dat café binnen te gaan.  
De jaren verstreken en nooit zou die ouderling dat voorval vergeten. Het 

bleef hem maar bij. Totdat hij in een dorp in de Hoekse Waard op een 

gezelschap kwam. Daar ging een vrouw vertellen uit haar leven. Ze vertelde 
dat ze altijd een café hadden gehad in Rotterdam Crooswijk en dat er op een 

dag een man binnenkwam. Ze vertelde wat hij tegen haar gezegd had en die 

enkele woorden hadden haar innerlijk diep geraakt. Ze wist het te verbergen, 
maar het liet haar niet meer los. Haar oma had nog een Bijbel op zolder en 

die mocht ze wel hebben. Die vrouw leerde zich als een verloren zondares 

kennen. Ze leerde haar oordeel aanvaarden. Ze werd het met haar vonnis 

eens, maar ze kon het niet nalaten om haar Rechter om genade te smeken. De 
Heere heeft Zich niet onbetuigd gelaten. Ze heeft Christus leren kennen als 

de Weg, de Waarheid en het Leven.  

Wat was die ouderling verwonderd. Hij kon zijn emoties niet de baas. En hij 
werd sterk bepaald bij de woorden: ‘En Hij moest door Samaria gaan’ (Joh. 

4:4). Hij moest daar dat café binnengaan want het was het uur van Gods 

welbehagen. Die vrouw moest worden toegebracht. Er werd in alle 

eenvoudigheid een pijl afgeschoten, die doel trof. 
 

Nico Weerheim 

 

Agathos hulpverlening 
 

 
Agathos is onderdeel van Lelie zorggroep. Lelie zorggroep biedt zorg- en 

hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft. Dagelijks werken we, vanuit 

christelijke uitgangspunten, met veel gemotiveerde medewerkers aan Zorg 
Thuis, 

Zorg in onze huizen en Hulpverlening. 

 

T 010 26 40 777 
E e.ceelen@leliezorggroep.nl 
W www.agathos-thuiszorg.nl 
W www.agathos-hulpverlening.nl 

mailto:e.ceelen@leliezorggroep.nl
https://www.agathos-thuiszorg.nl/
https://www.agathos-hulpverlening.nl/
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Vervolgverhaal: Tom Kroos, zijn weg tot God  
 

Ton Kroos (1942-1964), zijn weg tot God. Opgeschreven door zijn moeder. 

 
Hij zei weleens: 'Ik zou soms wel wensen te sterven. Ik kan bijna niet meer'.  

Pa zei toen: 'Tom, wie weet hoe kostelijke uren het nog zijn waarin je 

voorbereid wordt om te kunnen sterven. Houd moed.' 
Op Paasmaandag is Pa weer gegaan. Terwijl ze samen waren, zei Tom: 'Pa, 

het is voor velen een dag van lekker eten en drinken. Mijn eten en drinken 

was echter: ik heb gebeden en psalmen gezongen.' 
's Avonds waren dominee Brouwer, de heer Pos en Pa er bij, toen Tom zei: 

'Jullie moeten allemaal voor me bidden'. 

Dominee eerst, toen mijnheer Pos en daarna Pa. Toen zag Pa, dat zij hem 

geen van allen konden helpen in die grote nood. Hoe alleen kwam Tom te 
staan. Wat bleef er anders over dan hem aan God op te dragen. Zijn 

barmhartigheden zijn immers vele? 

 
De andere avond zei Tom, toen Pa er was: 'Pa, wat heb ik gisteravond 

gevoeld dat ik alleen kom te staan! Maar nu kan Jezus me wel redden, maar 

Hij is het niet verplicht.' 

Die avond bad hij: 'O, God, mag ik Uw naam groot maken? Niet mijn wil, 
maar Uw wil geschiede. Nu zullen er nog wel eigen bedoelingen bij zijn, 

maar haalt Gij die er ook tussen uit.' 

Het werd én voor hemzelf én voor de zusters én ook voor de jongens te 
moeilijk om hem op de zaal te laten. Daarom werd besloten, hem een kamer 

apart te geven op afdeling C. Daar waren andere zusters, maar de zusters van 

F konden hem toch opzoeken; het was op dezelfde gang. Hij vond het eerst 
erg. Maar 's middags was hij er helemaal mee verzoend.  

 

6 (2) - God de eer 

 
Op woensdagmorgen is dominee Hofman weer geweest. Het was de laatste 

keer dat dominee Hofman voor zijn sterven bij Tom geweest is. Hij werd 

toen namelijk zelf een paar dagen ziek.  
Op het moment dat Tom dominee Hofman zag, begon hij te bidden:  

'O, God, wilt Gij de benauwdheid wat wegnemen en mijn vriend en leraar 

opening in Uw Woord geven door de Heilige Geest om met mij te spreken. 
Wilt Gij mij verstand geven om het te verstaan, want ik ben zo dom. Ik ben 

Tom Kroos maar. O, verhoor mij alstublieft om Jezus' wil, Amen.' 
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En God gaf opening om te spreken over de eis van Gods gerechtigheid en 

Christus) middelaarswerk. Het gebed van Tom is waarlijk verhoord. Steeds 
weer zei Tom: 'Ik heb het niet, ik kan het niet nemen, maar ik heb toch hoop. 

Ik ben doodarm en heb geen waarde, of recht; ik heb alleen zonden. Maar 

God kan het geven. Dat zou genade zijn'.  
Met bidden was er zo'n opening, dat dominee Hofman Tom helemaal aan 

God mocht overgeven. De last waaronder hij een jaar gebukt was gegaan, 

raakte hij toen kwijt. Toen dominee Hofman opkeek zag hij dat er een dokter 
stil was binnen gekomen, die zei: 'Fijn dominee, dat u Tom weer hebt 

bezocht. Daar hebt u goed aan gedaan. Nu kunt u tegelijk getuige zijn van de 

verhuizing. Tom, ik heb een mooie kamer voor je gereed gemaakt; daar 

brengen de zusters je heen.' 
Maar Tom zei: 'Laat me hier maar liggen; ik ben toch maar een hoopje 

zondevuil.' 

'Neen, Tom', zei de dokter, 'we gaan'. Daarna kwamen de zusters om hem 
naar afdeling C op het kamertje te brengen. 

Dat ging snel.  

Toen ze Tom binnenbrachten, zei hij: 'Is dat alles voor mij? Deze mooie 

kamer?' Ze brachten hem zijn fruit en limonade, en hij zag alles en voelde 
zich zo rijk. 'Ziet eens, wat ik allemaal heb! En wat had Jezus aan het kruis? 

 

Ja, grote God, zij hebben Mij, tot spijs, 
bij al Mijn smart nog bitt're gal gegeven; 

een edikteug is zelfs een gunstbewijs, 

wanneer de dorst Mijn lippen saam doet: kleven.' 
 

Tom had alles verbeurd, maar Christus had alles verdiend. 

Hij zag ook hierin Gods barmhartigheid. 

Toen ik 's avonds bij Tom kwam, zei hij: 'Ik lig hier nu rustig, Ma. Het was 
toch wel druk met de jongens.' 

Veel praten deed hij niet; hij was erg moe. Maar hij vond het heerlijk als ik 

bij hem was. 'Als u bij me bent, dan is het goed', zei hij. 
Hij vroeg, of ik al zijn vrienden een kaart wilde sturen en praatte echt over 

zijn laatste wensen. Ook vroeg hij: 'Ma, heb ik de kinderen altijd wel genoeg 

verwend?' 
Hij had het steeds erg benauwd. Heel zijn lichaam was aangetast. Alleen zijn 

hoofd en zijn rechterarm waren nog goed. 

Donderdag was Pa er weer. Zoals altijd sprak Tom weer over zijn geestelijke 

staat. Maar je kon merken dat hij het met de hoop van eerst niet meer kon 
doen. 's Avonds bad hij: 'O, God, wilt Gij ons sparen en bewaren deze nacht? 
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Schenk ons Uw genade; dat is het voornaamste. Lieve Heere Jezus, Gij hebt 

toch niet voor niets aan het kruis geleden. Maar echten hebben wij niet. Om 
Jezus' wil. Amen.' 

 

Vrijdag is Dick geweest. De directrice was ook net bij Tom. Tom vertelde 
later: 'Ik heb heel lang en echt met haar gepraat. Ze zei: 'Ach, mijn lieve 

jongen, je moet sterven.' Hij voelde echt, dat ze met hem meeleefde.  

De kolonel en de directrice bezochten Tom dagelijks. Ook dominee Brouwer 
was een geregelde bezoeker. 

's Zaterdagsmiddags was Pa weer bij hem. Je kon toen goed zien dat het 

steeds minder werd. 'Pa,' zei Tom, 'alzo heeft God deze weg over mij 

besloten'. Hij vond het erg om ons te verlaten, en pakte Pa's handen beet. 'Ik 
heb niets dan liefde voor jullie allen', zei hij. 'Ik zou wel eens hard willen 

huilen om alles, maar dan krijg ik het zo benauwd.' 

Op zaterdagavond kwam de ziekenhuispredikant even bij Tom. In het 
gesprek vertelde Tom dat niemand hem kon helpen. 'Maar', zei hij, 'ik zie u 

allen, dominee, als een wegwijzer'. De dominee begreep hem daarin. Daarna 

zei hij: 'Het zal wel erg zijn om te sterven, maar ik heb al veel benauwdheid 

en pijn gehad. Het ergste is echter, dat na het sterven ik God moet 
ontmoeten. Dat kan ik niet.' 

Hij vroeg: 'Dominee, wilt u Psalm 75 vers 4 voor me zingen?' 

Voor Pa was het erg moeilijk om weg te gaan. Maar de dokter zei: 'Het kan 
nog wel dagen duren; gaat u maar naar huis.' 

Tom vroeg die avond ook aan de ziekenhuispredikant:  

'Wilt u morgen in de kapel van Psalm 75 de verzen 1, 4 en 6 laten zingen?' 
De dominee beloofde hem dat, maar dan voor de volgende week zondag. Hij 

heeft dat daarna ook gedaan en aan de zusters en de jongens van Tom 

verteld. 

Ook heeft hij uit naam van Tom alle zusters en jongens toegesproken en 
opgeroepen God te zoeken in hun gezonde dagen. 

 

7 - Veel te vertellen 
 

Zondag was ik 's avonds om half zes weer bij Tom. Ik schrok toen ik hem 

zag. Hij was veel minder dan woensdag. En op mijn vraag hoe het was, wees 
hij op mevrouw Pos, die bij hem was. Daarop vertelde mevrouw Pos: 'Tom 

zei: Ik houd uw hand vast; u mag niet weg voor mijn moeder er is. Hij was 

erg moe. Vanmiddag heeft hij het erg benauwd gehad; de zusters en de 

dokter waren erbij. Toen het wat overging zei hij: 'Zuster, nu moet u God 
bedanken dat ik hier doorgeholpen ben'.  
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Daarna zei Tom: 'Mevrouw Pos, ik houd van u en uw man en uw kinderen'. 

Hij bedankte haar voor 'alles wat u allen voor mij gedaan hebt'. 
Mevrouw Pos zei: 'Tom, wij houden ook allemaal van jou. Je bent voor ons 

als een eigen kind geworden'.  

Daarna heeft hij afscheid van haar genomen. Mevrouw Pos die zoveel uren 
aan zijn bed is geweest en alles voor hem deed wat een eigen moeder gedaan 

zou hebben, is toen naar huis gegaan. 

Zodra we alleen waren vroeg Tom mij, of ik hem wat voor wilde lezen. Ik 
heb dat gedaan. Tom vertelde toen: 

'Ma, ik ben zo moe; ik word met de minuut vermoeider. U moet nu niet meer 

weggaan; u moet bij me blijven.' 

En later zei hij: 'Ma, ik heb een hoop te vertellen. Ik heb nu heel geen pijn en 
geen benauwdheid meer. Hoort u het wel? Ik praat gewoon.'  

Hij deed zijn zuurstofmasker af.  

'Maar ik voel me erg gespannen', vervolgde hij, 'en ik heb wat pijn in mijn 
nek. Ik ga vragen of God ook dat wil wegnemen'. Hij vouwde zijn handen en 

bad: 'Lieve God, Gij kunt alles. Wilt Gij me rustig maken, en de pijn in mijn 

nek wegnemen? Om Jezus' wil, Amen'.  

Daarna wachtte hij rustig af tot het beter werd. 'Nu ben ik geheel zonder pijn, 
Ma', zei hij. 'Wilt u nu voor mij opzeggen Psalm 81 vers 12?' 

Ik begon te lezen: 

 
Opent uwen mond; 

eist van Mij vrijmoedig 

op Mijn trouw verbond, 
 

Toen moest ik niet verder lezen. 

Tom strekte zijn armen uit, alsof er iets op lag, wees toen op mij, daarna op 

zichzelf en naar boven (praten vermoeide hem te erg). 
 

 Wordt vervolgd  

 

 Colofon 
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