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Diensten
D.V. zondag 11 oktober 2020
09.30 uur ds. M. van Kooten
15.00 uur ds. A. Vonk Noordegraaf te Uddel
Collecten
1.Kerk
2.Instandhouding predikantsplaats
3.Kerk
Van harte aanbevolen
Vrijwillige hulpdienst
De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze
kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v.
door ziekte bij ouderdom of om andere redenen.
Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d.
Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

Doopzitting
In verband met de bediening van de Heilige Doop op
D.V. zondag 25 oktober in de middagdienst zal er
doopzitting worden gehouden op D.V. woensdag 14
oktober in het Kerkerf om 19.30 uur.
Catechisaties
De catechisanten van de eerste maandagavondgroep
moeten leren Joh.5:39 en maken de vragen en opdrachten op blz.11 van LotL 1a.
De tweede groep moet leren Markus 16:16 en maken de vragen en opdrachten op blz 12 van LotL 2a.
De derde groep moet leren de de vragen en antwoorden 22 t/m 25 van de Heidelbergse Catechismus en maken de vragen en opdrachten op blz.13
van LotL 3b
De vrijdagavond groep moet leren uit Hellenbroek
hoofdstuk 37 over de voldoening door Christus en
maken de vragen en opdrachten op blz.68 en 69.
Zondagsschool
Beste kinderen van de zondagsschool,
Wat fijn dat we jullie al een aantal weken weer mogen ontmoeten op de zondagsschool!
D.V. zondag 18 oktober zal er een keer geen zondagsschool zijn i.v.m. de herfstvakantie.
Hartelijke groet het team van zondagsschool Abia
JV Maranatha
Bijna 16 of ouder?
Dan ben je van harte W E L K O M op onze JV MARANATHA! DV komende zondagavond 11 OKTOBER
willen we de eerste avond houden. Op de avonden
willen we vooral de BIJBEL centraal stellen. Samen de
Bijbel lezen en bestuderen. We hopen te beginnen
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met EFEZE. André zal de eerste avond inleiden. Wat
we ook heel BELANGRIJK vinden is gezellig wat drinken met een kroket of frikandel uit eigen airfryer (!)
erbij. Meestal ook nog een spel om onze Bijbelkennis
te vergroten of een goed gesprek. DUS WEES WELKOM, NEEM JE VRIENDEN EN VRIENDINNEN MEE!!!
Mannenvereniging
Op DV dinsdag 13 oktober hopen we als mannenvereniging elkaar weer te ontmoeten. Tijdens de vergadering zullen de regels i.v.m. Corona gelden, zoals 1,5
meter afstand. We verzoeken jullie dan ook vriendelijk om je aan te melden (uiterlijk de maandagavond
voor de vergadering) zodat de zaal ingericht kan
worden volgens de geldende richtlijnen. Aanmelden
kan per email: kvds1966@hotmail.nl of telefonisch:
06-37567403. Tijdens de vergaderingen wordt er niet
gezongen.
Aanstaande dinsdag zal de Bijbelstudie over 1 Johannes 1 : 1 t/m 1 Johannes 2 : 11 uit de Hervormde
Vaan van mei/juni 2020 behandeld worden. Voor
deze Bijbelstudie is er geen inleider. We wensen
jullie een goede voorbereiding. Tot dinsdag, 19.30
uur, in het Kerkerf!
Namens het bestuur,
Kees van de Steeg
Vrouwenvereniging “Wees een zegen”
Woensdagavond hopen we vr.ver te mogen houden
zoals het er nu ziet. Wat onzeker allemaal weer.
Laten we ons niet ontmoedigen maar komen rondom
het Woord. Behandeld wordt Bijbelstudie 2 uit de
hervormde vrouw. Heeft u dees niet, vraag het ons ,
we zorgen ervoor. Alles DV. 14 oktober kwart voor 8
in ’t Kerkerf.
Met vriendelijke groet… van het bestuur.
Kerkdiensten
Afgelopen maandagochtend heeft minister Grapperhaus overleg gehad met Interkerkelijk contact in
overheidszaken CIO over de kerkdiensten. Dit heeft
geleid tot een dringend advies om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief ‘personeel’)
samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang
wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondmaskers te dragen tijdens verplaatsingen. Dat betekent dat wij onze indeling in 2 of 3 groepen op dit
moment niet kunnen handhaven. Wij weten nog niet
wat er deze week mogelijk nog veranderd is en
moesten ons voor deze kerkbode baseren op de
berichtgeving van afgelopen maandag. Uitgaande

van deze situatie zullen we met 30 personen samenkomen. Als u gebruik wilt maken van de kerkgang,
wilt u dit dan doorgeven aan de scriba. Er zal dan
weer per dienst een indeling gemaakt worden. Verder wordt iedereen uitgenodigd om via internet of
de kerkradio mee te luisteren of te kijken. Mocht dit
tussentijds wijzigen, dan zal dit via de website en de
bekende mailadressen en Whatsapp-contacten worden gedeeld. Er zal dan ook geen kinderoppas
plaatsvinden. Het overige winterwerk gaat vooralsnog wel door.
Het is een aangrijpend besluit. Zoals een politicus in
de krant aangaf: “Dit gaat wel heel erg ver en biedt
geen enkele ruimte voor maatwerk. Heb het gevoel
dat de koers hier meer wordt bepaald door commotie dan door rijp beraad. Juist de strikte naleving van
de richtlijnen en het ingetogen karakter van de diensten lijken in de praktijk van de afgelopen maanden
heel weinig verspreidingsrisico op te leveren.” Laat
het een zaak van gebed zijn.
Berichten vanuit Oranjehof
De situatie inzake de toename van het aantal besmettingen tgv het corona virus in ons land maakt
dat Oranjehof alle grote bijeenkomsten de afgelopen
week voorlopig stopzet. Voor de bewoners blijft de
“open tafel” echter elke dag mogelijk.
Dankbaar zijn we voor de huidige situatie in Oranjehof; geen besmettingen tot nog toe. Met grote zorg
verlenen we dagelijks onze zorg. Met het gebed,
“HEERE bewaar onze ouderen, bewaar Oranjehof
voor deze gevaarlijke virus”.
Dank aan allen, die meeleven, meebidden en ook
meedenken. Regelmatig kloppen mensen bij ons aan
en delen hun zorg met ons over “iets in Oranjehof”.
Laten we zo in, en ook buiten Oranjehof blijven optrekken. De zorgen delen, begrip tonen voor de te
nemen maatregelen en samen werken aan een zo
veilig mogelijke situatie.
Weeksluiting
Juist dit moment willen we graag voor de ouderen
door laten gaan. Zaterdag 10 oktober is er de
weeksluiting. Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur.
Er wordt een meditatie gehouden en we luisteren
naar het orgelspel van onze organist Henri Frens.
Daarna is er tijd voor een kopje koffie/thee te drinken met elkaar.
Als het nodig is kunnen alle ruimtes gebruikt worden.
Ruimte voor voldoend afstand. Wel moet u zich
vooraf opgeven. Belt u dan naar de receptie van
Oranjehof, tel. 0577-492278.
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Rebekka en Jakob (I)
‘’t prentje was ik jaren kwijt’ klinkt het in de ‘Zuiderzeebalade’. Zo erg was het bij mij wel niet maar ik
was een half jaar op zoek naar het boekje van
ds.J.van Bolhuis getiteld ‘Rebekka en Jakob’. Het
was overigens niet het originele boekje dat ik in bezit
had maar een nieuwe bewerking uit 1959 door
ds.D.van Heyst, aangevuld met bijdragen van
ds.H.J.de Groot en ds.A.Groot. ‘k Meende alles wat
met Kohlbrugge en diens vrienden te maken heeft bij
elkaar gehouden had in de boekenkast maar bij de
verhuizing tien jaar geleden kwam het toch blijkbaar
ergens anders te staan. Navraag bij tal van personen
of ze me aan dat boekje konden helpen –waar er tal
van gedrukt zijn door de vrienden van Kohlbruggehielpen me niets verder totdat ik deze zomer het
boekje terugvond tussen allerlei prekenseries uit de
negentiende eeuw. ‘k Ben er erg blij mee. Waarom?
Omdat ik u graag op de hoogte wil brengen van de
inhoud ervan. Het gaat in dat boekje namelijk over
de zegening van Jacob waarbij hij zijn vader Izak
misleidde terwijl zijn moeder daarin een grote rol
speelde. Omdat in tal van preken en bijbelvertellingen Jakob ongenuanceerd neergezet wordt als een
bedrieger en leugenaar tegenover zijn oude vader is
het een verademing te lezen hoe in dit geschriftje
getracht is de zaken wat meer in bijbelse balans te
brengen. Zelf was ik –voor ik kennis maakte met dit
geschriftje- de mening toegedaan dat Jakob vanaf de
schoot betrekking had op de Heere zoals dat ook het
geval was met Johannes de Doper die opsprong in de
schoot van zijn moeder toen zij Maria ontmoette.
Netzomin als Johannes de Doper was hij zondeloos.
Johannes zei daarom van Christus: ‘Hij moet wassen
en ik minder worden’ en ‘Ik ben niet waardig Zijn
schoenriem te ontbinden’. Ook Johannes was als
wedergeborene vanaf de schoot een tweemens die
van genade alleen moet leven. Jakob die in de schoot
van moeder al streed om de eerste zegen waarin de
belofte van de komende Middelaar lag besloten was
tevens een mens van vlees en bloed en niets menselijks was hem vreemd. Ik denk aan de voorliefde voor
Rachel die nota bene een terafim bezat, alsmede zijn
toch al te opvallende voorliefde voor Jozef en het feit
dat hij blijkbaar ook nogal wat zonden –mogelijk
oogluikend- toeliet waarop de Heere zei voor zijn
vertrek vanuit Sichem naar Bethel: ‘Doet weg de
vreemde goden die in het midden van u zijn’
(Gen.35:2). Op zijn sterfbed heeft hij niet voor niets
gesproken ‘Op Uw zaligheid wacht ik HEERE’. Daarmee beleed hij zijn totale afhankelijkheid van Gods
genade. Wanneer we bedenken dat in de Hebreeuw-

se taal voor zaligheid een woord gebruikt wordt
waarin de naam van Jezus verklaard ligt, wordt het
nog duidelijker. Jezus Uw gerechtigheen zijn de losprijs anders geen’.
Rondom de ‘bedriegerij’ omtrent zijn vader en de
koop van het eerstgeboorterecht voor een ‘kop soep’
wordt Jakob toch te veel gezien als de grote misdadiger terwijl Izaak en Ezau schoon gepraat worden en
hun zonden verkleind. Zelfs wordt de mening menigmaal vertolkt dat in Pniel Jakob gerechtvaardigd
zou zijn en derhalve zijn naam toen veranderd werd
in Israel. Toen de kleine Jacob Eigeman –later hervormd predikant te Dordrecht- ds.L.G.C.Ledeboer in
de gevangenis opzocht en hem vroeg een gedichtje
voor hem te schrijven zei Ledeboer het volgende:
‘Jacob moet worden Israel, dan gaat het met zijn
ziele wel; maar als hij blijft zoals hij is, dan daalt hij
ter verdoemenis’. Een veel gehoorde kortere variant
is: ‘Als Jakob Israel wordt gaat het eeuwig wel, als
Jakob Jakob blijft gaat hij naar de hel.’ In vele preken
die ik las en beluisterde wordt dit met allerlei variates vernomen. Maar met alle respect voor de goede
bedoelingen heb ik er toch mijn bedenkingen tegen.
Jacob een bedrieger? Aan hem was toch de toezegging gedaan van de eerste zegen? Was niet eerder de
blinde Izak degene die van het spoor was en op zijn
oude dag meer met wildbraad op had dan met de wil
Gods?
Er is ook een ander uiterste. Dat las ik eens in het
boekje ‘De weldaad van Christus’ van Benedetto de
Mantua dat deze Italiaanse monnik die tot het geloof
was gekomen in 1543 schreef. Hij citeert daar met
instemming –hij noemt het zelfs een schitterende
uitspraak-de kerkvader Ambrosius uit diens ‘De Jacob
et vitae beata’ (over Jacob en het zalige leven):
Evenals Jakob die voor zichzelf het eerstgeboorterecht niet had verdiend, zich verborg onder het gewaad van zijn broeder, en zich tooide in diens kleed,
dat een aangename geur verspreidde, en zo voor zijn
vader verscheen om in de gedaante van een andere
persoon de zegen te eigen bate te mogen ontvangen,
evenzo moeten wij ons door het geloof bekleden
met de gerechtigheid van Christus en ons verbergen
onder de kostbare reinheid van onze eerstgeboren
Broeder, indien wij als rechtvaardigen voor Gods
aangezicht ontvangen willen worden’. Hoewel de
gedachte er achter ontroerend zuiver en bijbels is,
kan men zich terecht afvragen of we zo ver mogen
gaan in het vergeestelijken van de geschiedenissen
uit de Heilige Schrift.
Het is de verdienste van ds.van Bolhuis geweest om
aan de hand van diverse citaten van de reformatoren
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een helder licht te laten schijnen over de ‘bedriegerij’
en ‘achterbaksheid’ van Jacob.
Verheugd was ik dan ook over de recensie die
dr.H.Bout op 17 maart 1960 over dit boekje schreef
in de Waarheidsvriend: ‘Ik kan de verschijning van dit
werkje met genoegen aankondigen. Van Ezau wordt
dikwijls veel goeds vertelt en van Jakob niets dan
kwaad. Jakob zou de slinkse, achterbakse man zijn,
die met alle middelen, die hem ten dienste stonden,
zijn doel zocht te bereiken en Ezau daartegenover
wordt getekend als een open, vlotte figuur. Het is
tegen deze gedachte, dat schrijvers stelling nemen.’
Allereerst wil ik even ingaan op de auteur van het
oorspronkelijke werkje, ds.van Bolhuis. Jan van Bolhuis (1854-1907) werd geboren in Tolbert (Gr.) waar
zijn vader predikant was. Hij studeerde theologie te
Groningen maar werd bewaard voor de bijbelkritische sfeer die daar heerste. In een preek gehouden
bij zijn 25-jarig staan in het ambt zei hij dat hij de
hogeschool ‘mocht verlaten met de overtuiging dat
de Heilige Schrift Gods Woord is’. Dat is wel mooi
maar niet genoeg voor de eeuwigheid. Tijdens zijn
ambstperiode in zijn eerste gemeente Lichtenvoorde
(1877-1882) werd van Bolhuis daaraan ontdekt. ‘In
mijn eerste gemeente begon ik bij Gods Woord niet
een rechtvaardige maar een zondaar te worden en
begon de Heere mij in Zijn Waarheid in te leiden en
tot Zijn genade te trekken’. In zijn volgende gemeente Delfshaven (1882-1888) werd hij in het ambt bevestigd door onze oud predikant G.W.Locher, destijds verbonden aan Aalst. Treffend is hoe Van Bolhuis in die dagen antwoordt op degenen die de kerk
willen reformeren waartoe Kuyper en de zijnen de
hervormde kerkenraden aanspoorden: ‘Onderwerpt
u aan het Woord des Heeren en gaat niet voort in uw
eigen wegen, verenigt u met ons onder de reine
prediking des Woords en komt tot de Levende Steen,
door de mensen, de bouwlieden, wel verworpen,
maar bij God uitverkoren en dierbaar. Dan is ons het
bouwen uit de hand genomen en ‘het welbehagen
des Heeren zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan’
(Jes.53:10), ook door, ja juist door de lijdensweg
heen, als wij alleen roemen in het kruis van Christus;
en zo, komende tot deze Levende Steen, wordt ge
ook zelf als levende stenen gebouwd ‘tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke
offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn
door Jezus Christus’ (1 Petrus 2:4,5). Deze reformatie
van de Zoon Gods is nooit opgehouden en zal niet
ophouden, zolang de wereld duurt, en daaraan hebben deel wie geloven, niet werken, maar alleen geloven (Rom.3:28, Col.2:6-7).

Inmiddels begon Van Bolhuis ook te schrijven en
vertaalde o.a. het mooie geschrift van Luther uit het
Duits ‘de vrijheid van een christenmens’.
In zijn derde gemeente Weesp (1888-1902) kreeg hij
opnieuw te maken met de ‘dolerenden’ met het
verzoek de kerk te reformeren. Hij diende ze als volgt
van repliek: ‘De kerkenraad heeft uw schrijven ontvangen en met leedwezen bemerkt dat gij de toestand van onze kerk gelijkstelt met die van de Roomse in de dagen der Hervorming en de reformatie
welke gij ter hand wenst te nemen met die waartoe
de Heere God een Luther en zovele anderen geroepen heeft. De Roomse kerk vertoonde al de sporen
van een valse kerk. Toen toch werd de verkondiging
der valse leer niet slechts geduld maar geboden en
zij die Gods Woord durfden verkondigen tot de
brandstapel verwezen. De Hervormers zouden Rome’s kerk niet hebben verlaten, indien hun de vrije
verkondiging van Gods Woord ware toegestaan,
overtuigd als ze waren, dat alleen daarin het wezen
van de kerk gelegen was en niet in een kerkorde. Gij
zult moeten toestemmen dat dit Woord hier nog
verkondigd wordt en dat wij dus zolang wij hierin
niet verhinderd worden, geen vrijheid hebben vijandig tegen die kerk op te treden’.
Zijn vierde en laatste gemeente was Groningen
(1902-1907). Bij zijn intrede zei hij tot de studenten
die een groot gedeelte van de gemeente uitmaakten:
‘Ge hebt in hem, die tot u spreekt, het voorbeeld
voor u, hoe de afkerigheid van God het jeugdig bloed
tot alle twijfelzucht voort kan drijven, maar ook, hoe
God Almachtig en Genadig door Zijn Woord en Geest
het hart aan banden legt en zielsbehoeften in het
aanzijn roept, die ons brengen tot gehoorzaamheid
aan de Heilige Schrift en aan de Genade Gods’. Tijdens de ambtsperiode in Groningen schreef hij in
1905 het werkje over Rebekka en Jakob’. Ruim een
jaar later stierf hij 16 januari 1907 op 52-jarige leeftijd, terwijl onze oud-predikant G.W.Locher die destijds in St.Johannesga stond, de rouwdienst leidde
met als uitgangspunt Psalm 68:20-21.
Van Bolhuis heeft de uitspraken van de bekendste
reformatoren over deze kwestie gebundeld en samengevat. Hij besloot zijn geschrift met een hoofdstuk over hoe we de jeugd moeten onderwijzen omtrent deze ‘bedriegerij’.
Allereerst citeert hij de reformatoren Calvijn, Luther
en Zwingli betreffende het verkopen van het eerstgeboorterecht in Genesis 25:19-34;
Calvijn merkt op dat het aanstotelijk is dat de gelovige Izak Ezau voortrek boven Jakob omdat hij graag
van Ezau’s wildbraad at. Hij noemt het zelfs ‘dwaze
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voorliefde’. Hoewel Rebekka ook verweten wordt
Jakob voor te trekken merkt Calvijn op dat zij wel op
de zegen Gods bedacht was en haar voorliefde ‘door
de verkondiging Gods is teweeggebracht’.
Zwingli zegt van de betekenis van oprecht dat op
Jakob van toepassing is: ‘Dit woord betekent:
vroom, onschuldig, eenvoudig, eerlijk, het tegenovergestelde van vals. Zo worden zij genoemd die
zich van grote schanddaden onthouden’.
Luther zegt bij de woorden ‘Jakob was een oprecht
man’: ‘Het hebreeuwse woord tham betekent iemand die naar de wil, eenvoudig, godvruchtig en
oprecht is’. Het wonen in tenten zag hij als voorafschaduwingen van de tent van Mozes, de tent der
samekomst. Luther merkt op: ‘Abraham heeft in zijn
tent een godshuis en kerk gehad, evenals in de tegenwoordige tijd ieder godvruchtig en godzalig huisvader zijn kinderen en dienstpersoneel in de godzaligheid onderricht en de catechismus leert. Daarom is
zulk een huis een echte school en kerk en een huisvader in zijn huis bisschop, priester en predikant. Zo
waren de tenten waarin Jakob gewoond heeft, ook
heilig, en hij heeft hierin allereerst het konkinkrijk
van God gezocht’. De koop van het eerstgeboorterecht voor een schotel linzemoes acht Luther geen
zonde te zijn. Jakob koopt iets wat reeds zijn eigendom in de belofte was. ‘Hoewel het gerecht, dat hij
gekookt had, of de soep niet zo veel waard is om de
eerstgeboorte daarmee te betalen, dient het toch
daartoe, dat hij om die reden niet heeft kunnen beschuldigd of aangeklaagd worden voor de rechter’
(…) Wanneer Jakob tot Ezau zegt: Verkoop mij uw
eerstgeboorte, dan is dit in waarheid geen echte
koop. Want de eerstgeboorte had reeds tevoren aan
Jakob toebehoord en Ezau was daarvan van Godswege beroofd.’ Verder zegt Luther dat Ezau door diens
woorden ‘zie, ik moet toch sterven, wat baat mij dan
de eerstgeboorte’ zich verraadt dat hij een goddeloos hart heeft. Luther schrijft verder –echt Luther-:
‘Omdat Jakob nu ziet, dat Ezau geen ander verstand
heeft of in de zegen niets anders zoekt, dan de buik
kan vullen, daarom werpt hij de hond een soep in de
bek om later geen last van hem te moeten ondervinden’. (Wordt vervolgd D.V.)

Ter overdenking
*Een gereformeerd christen die niet is wedergeboren, is niet beter dan een atheist (Jodocus van Lodenstein)
* Zo Ik pest onder Mijn volk zende en Mijn volk, over
dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en
zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den
hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land
genezen (2 Kron.7:13b-14)
Tenslotte
Hartelijk dank voor alle belangstelling op welke wijze
ook rondom onze verjaardag. Uit een digitale felicitatie van een oud synodelid wil ik het volgende met u
delen: ‘Van een predikant leerde ik ooit het dominees-trucje om bij verjaardagen de Psalm te lezen die
correspondeert met het getal der bereikte jaren. Dat
komt in dit geval wel heel goed uit: over "stil" gesproken! David maant zijn ziel in Ps. 62 tweemaal tot
stilte. Is het daarom dat hij Gods stem tweemaal
hoort?
Het valt niet mee om stil te blijven onder de juist op
uw verjaardag afgekondigde, disproportionele en
irrationele maatregelen van de overheid, omarmd
door bijna alle kerkgenootschappen, gericht op het
tot zwijgen brengen van Gods stem en die van Zijn
volk.
Het valt ook niet mee om te leren dat ons schreeuwend protest ertegen, zou kunnen duiden op gebrek
aan verootmoediging en Godsvertrouwen.
Ook daarvoor bevat Ps. 62 rijke lessen: in vs. 8 rotsvast vertrouwen, maar in vs. 9 blijkt dat zelfs "het
volk" hiertoe moet worden opgewekt en dat het niet
optochtelijk gebeurt, maar door "de gebeden uws
harten, gebeden met tranen" (Kanttek.SV).

Bij de diensten
Zondagmorgen hopen we Hosea 11 te lezen. In de
middagdienst hebben we geruild met de nieuwe
predikant van Uddel. Gezegende diensten toegewenst.
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