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Diensten
D.V. zondag 8 november
09.30 uur ds. D.J. Budding
15.00 uur ds. D.J. Budding
Collecten
1.Kerk
2.Instandhouding predikantsplaats
3.Kerk (deurcollecte)
Kinderoppas
Achternaam L t/m Z: Mevr. F. van de Zande-Roordink
en Mevr. W. van Ark-Pluim
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 vrijwil-

lige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d.
Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380
Catechisaties
De maandagavondcatechisanten hebben de volgende opdrachten gekregen:
De eerste groep moet leren Genesis 1:31a en maken
de vragen en opdrachten op blz.25 van Lotl 1a.
De tweede groep moet leren Johnnes 17:3 en maken
de vragen en opdrachten op blz.26 en 17 van Lotl 2a.
De laatste groep moet leren de vragen en antwoorden 29 en 30 van de Heidelberger Catechismus en
maken de vragen en opdrachten op blz.36 en 37 van
Lotl 3b.
De vrijdagavondcatechisanten moeten leren hoofdstuk 38 van Hellenbroek over de opstanding van
Christus. Tevens moeten ze maken de opdrachten op
blz. 72 en 73.
JV Maranatha
Aankomende zondag D.V. 8 November hoopt JV
Maranatha weer bij elkaar te komen.
We gaan verder met de Efeze brief, Robert zal de
inleiding verzorgen.
Kwart voor 7 inloop en om 7 uur beginnen.
Neem gerust vriend(en) of vriendin(nen) mee.
Allemaal van harte welkom!
André en Gert.
JV Timotheus
Beste jongelui,
We hebben nu al weer twee avonden achter de rug.
We begrepen dat er wat onduidelijkheid was of het
nu wel of niet doorging de laatste keer. We zullen
vanaf heden proberen een oproep te plaatsen in de
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Kerkbode zodat jullie op de hoogte zijn. DV 10 november hopen we de derde avond te houden. Hopen
jullie dan weer te ontmoeten! Ook jongelui die nog
niet geweest zijn en het leuk vinden zijn hierbij van
harte uitgenodigd!
Hartelijke groet,
Jan, Johan & Wijnand
Mannenvereniging
Op DV dinsdag 10 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. Tijdens de vergaderingen wordt er niet gezongen.
Aanstaande dinsdag zal de Bijbelstudie van Ds. Belder uit de Hervormde Vaan van september 2020
behandeld worden. André Dorst zal de Bijbelstudie
met ons inleiden. We wensen iedereen een goede
voorbereiding. Tot dinsdag, 19.30 uur, in het Kerkerf!
Namens het bestuur,
Kees van de Steeg
kvds1966@hotmail.nl
06-37567403
Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’.
We proberen het weer DV 11 november 19.45. {coronaproof}. Wat is het vorige keer best afgelopen. Ik
zat er mee…maar gelukkig geen besmettingen gevolgd. Aan de beurt is bijbelstudie 3. ‘even leven,
eeuwig loven’. De koffie staat al om half 8 klaar.
Allemaal hartelijk welkom.
Met vriendelijke groet
Het bestuur
Zondagsschool
Beste kinderen van de zondagsschool,
Afgelopen zondag hebben jullie allemaal een boekenlijst meegekregen om een mooi boek uit te zoeken voor het Kerstfeest. Willen jullie dit papier uiterlijk zondag 15 november weer inleveren?
Het Kerstfeest zal dit jaar alleen gevierd worden met
de kinderen van de zondagsschool. Op D.V. zondag
20 december van ongeveer 11.10u-12.00u in de kerk.
Een aangepast zondagsschooluurtje dus. Er zullen
geen ouders en belangstellenden uitgenodigd worden. Wel is er de mogelijkheid om thuis mee te kijken en te luisteren.
We hopen dat jullie er allemaal bij kunnen zijn!
Hartelijke groet het team van de zondagsschool

Huur appartement
In het nieuwe projectplan bij de voormalige ‘boer
Koster’ staat op dit moment nog één appartement
‘leeg’. Het is een ruim appartement van 80 m2. We
willen dit appartement (nog eenmaal) eerst aan
‘Elspeters’ aanbieden, voordat we dit aanbod buiten
de grenzen van ons dorp brengen. Bij eventuele
belangstelling: graag zo spoedig mogelijk reageren.
In ieder geval vóór DV 1 december a.s.
Namens bestuur SSE, J.A. Jobse
Bijbelse ambten en beroepen (II)
We moeten bij de beroepen uit de bijbel bedenken
dat we op z’n minst twintig eeuwen terug in de tijd
moeten. Stel je voor, de tijd van Batavieren en Germanen die in ons land woonden. Wanneer we dan
aan Israel denken dan was dat toen een modern land
met heuse vestingsteden, wegennet, en zelfs een
bepaalde vorm van industrie. Een belangrijke bron
van inkomsten was en bleef voornamelijk akkerbouw
en veeteelt. De eerste akkerman die we in de Bijbel
tegenkomen is Kain. We schrijven dan ongeveer vier
millennia voor de geboorte van Christus. De derde
mens op aarde heet in Genesis 4:2 een landbouwer
te zijn maar ik denk dat het onderscheid tussen akkerman en landbouwer te verwaarlozen valt. In het
Hebreeuws is dat resp. ebed-adama (knecht van
aarde) en isj-adama (man van aarde). Trouwens
landbouwer staat maar een keer in de Bijbel, en dan
inderdaad met het oog op Kain, terwijl het bij hem
ook nog eens geestelijk van toepassing was, ‘een
man uit de aarde aards’ in tegenstelling tot zijn broer
Abel.
Bij de akkerbouwer denken we in de eerste plaats als
bewerker van de grond voor de verbouwing van
tarwe en gerst. Andere gewassen komen we niet
tegen zoals wij dat kennen als aardappels, bieten en
uien. De tuinbouw en de fruitteelt die wij kennen
wordt ook niet genoemd. Had men soms allemaal
een moestuin met een paar fruitbomen bij de deur?
Het lijkt er wel op bij sommigen lezingen van de
Heilige Schrift.
Bij de akkerman en landbouwer laten we even de
specialisering buiten beschouwing. Immers wordt in
de Schrift nog eens het onderscheid gemaakt tussen
garvenbinder, maaier, zaaier en ploeger, precies
zoals in onze tijd de loonwerkers voor al die aparte
handelingen een machine kennen. Het is zeker de
moeite waard om bij die specialismen stil te staan en
we hopen dat ook te doen maar beperken ons nu
even tot de akkerman en landman in de breedtste zin
des woords.
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Kain is reeds genoemd. Een noeste werker maar wel
een die niet alleen de eerste landman was maar ook
de eerste moordenaar.
De eerste en ook enige die akkerman heet te zijn is
Noach (Gen.9:20). Hij blijkt dat bijzonder na de zondvloed geworden te zijn. Wat een woestenij was er
overgebleven na de verwoesting van de eerste aarde. Bij het bewerken van de aarde hoort in het geval
van Noach ook het planten van een wijngaard. Omdat dit laatste ook een speciaal benoemd beroep is in
de Bijbel laten we ook dat rusten.
Een ding kunnen we Noach die met God wandelde
wel zeggen. Hij was een man met zonden en gebreken. Zeker zou hij met Johannes Groenwegen hebben ingstemd ‘ik dacht niet dat mijn tere ziel zoveel
van de aarde overhiel’.
Een groot voorstander van de akkerbouw was koning
Uzzia van het twee stammenrijk. Hij wordt ook wel
‘liefhebber van de landbouwerij’ genoemd (2
Kron.26:10).
Dat de akkerbouw van groot belang was begreep ook
Nebukadnezar toen hij een groot aantal Israelieten
meevoerde naar Israel. Vooral degenen die een ambacht hadden geleerd. De armsten van het land bleven achter als o.a. akkerman (2 Kon.25:12 en Jeremia 52:16). Nebukadnezar wist dat ook de koning
van het veld gediend wordt, blijkbaar. Zo was het
ook in ons land t.t.v. de overheersing van de nazi’s.
De boeren konden de grootste delen van de opbrengst van het land overgeven aan de bezetter.
Mijn schoonmoeder vertelde dat bij controle van de
Duitsers op de boerderij een kaas voor eigen gebruik
onder in de kinderwagen werd gelegd en zij met haar
kleine broertje over het erf paradeerde terwijl de
rest van de kaas in beslag werd genomen. Ook bij de
hongerwinter werd vaak het voedsel dat men vergaard had afgenomen zodat men onverrichterzake
huiswaarts moest keren.
Wel werden er ook akkerlieden omgebracht door de
Babyloniers waarbij deze mensen fungeerden als
gesels van God vanwege de ongerechtigheden van
Israel. We lezen dienaangaande in Jeremia 51:23: ‘Ik
zal in stukken slaan de akkerman en zijn juk ossen’.
Helaas werden de arbeiders op het veld financieel
nog wel eens uitgebuit. Dat is in ons land ook gebeurd waar vele hereboeren hun knechten slecht
behandelden waardoor mede de zaden van socialsme en communisme zijn gezaaid. Ook in Gods woord
lezen we ervan maar Job –die ook hereboer wasmocht getuigen: ‘Zo mijn land tegen mij roept en zijn
voren te zamen wenen; zo ik zijn vermogen gegeten

heb zonder geld, en de zielen zijner akkerlieden doen
hijgen’ (Job 31:39).
Ook kwam het regelmatig voor dat de akkerlieden
tegenspoed hadden doordat de oogst mislukte. Zo
lezen we in Jeremia 14:4 van een grote droogte zodat de profeet schrijft: ‘Omdat het aardrijk gescheurd is, dewijl er geen regen op de aarde is; de
akkerlieden zijn beschaamd, zij bedekken hun hoofd’.
In Joel 1:11 lezen we ook van beschaamde akkerlieden vanwege het verwoeste koren. In hun geval is
het niet zozeer de droogte maar het het feit dat
ongewenste gasten zich te goed deden aan de oogst
zoals resp. rupsen, sprinkhanen, kevers en kruidwormen.
Nu had dit alles ook te maken met de gerichten Gods
over Israel vanwege hun zonden. Daarom riep de
Heere de akkerlieden op tot treuren en rouwklagen
(Amos 5:16). Dat zal niet vergeefs zijn want op berouw en boete zal volgen dat de Heere weer omziet
naar Zijn volk, ook naar de akkermannen zoals we
zien in Jeremia 31:24-25a: ‘En Juda, mitsgaders al zijn
steden zullen tezamen daarin wonen, de akkerlieden
en die met de kudden reizen want Ik heb de vermoeide ziel dorstig gemaakt’. Jesaja kijkt nog verder
want hij profeteert dat vreemden de akkerlieden
zullen zijn in het jaar van het welbehagen des HEEREN (Jes.61:28). Dat wil niet zeggen dat buitenlandse
werknemers op de akker zullen werken zoals onder
ons veel Polen werkzaam zijn in de kassen maar het
heeft een geestelijke beduiding. Van Israel staat dat
zij priesters des HEEREN heten, dus niet alleen die
van de stam van Levi en de buitenlanders zullen het
veldarbeid doen. Schoon hebben de Kanttekeningen
op de Statenvertaling dat verwoord: Bekeerden uit
de heidenen zal God verwekken tot leraars en predikanten tot opbouwing van Zijn heilige Kerk in het
Nieuwe Testament. Inderdaad worden Gods knechten ook elders met akkerlieden vergeleken. We denken daarbij aan 1 Kor.3:9 waar Paulus schrijft: ‘Want
wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk (…) zijt
gij. De akker is de gemeente en Gods knechten werken daarop. Ze zaaien, irrigeren maar God geeft de
wasdom. Paulus schrijft: ‘Ik heb geplant, Apollos
heeft nat gemaakt; maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan noch hij die plant iets, noch hij die
nat maakt, maar God Die de wasdom geeft (1
Kor.3:7-8).
Soms zijn de geestelijke akkerlieden ook letterlijk
landbouwers geweest. Ik denk daarbij aan de oefenaar Wulfert Floor die ook wel ‘de landbouwer van
Driebergen’ genoemd werd. Enkele nagelaten geschriften herinneren daar in de titel ook aan, ‘Volle
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aren’, ‘Rijpe tarwe’, ‘Vergaderd koren’ en ‘Gebonden
schoven’. Ook hij zou alleen maar instemmend hebben betuigd: noch hij die plant is iets, noch hij die nat
maakt, maar God Die de wasdom geeft.
Dwaling van Luther?
In het boekje ‘Ontsloten verleden’’ van dhr.B.Florijn
die deze zomer op 99-jarige leeftijd overleed brengt
hij allerlei herinneringen aan wijlen ds.E.du Marchie
van Voorthuysen in herinnering. Zo ook deze: ‘Ik heb
eens een man gekend en die zocht steeds maar naar
dwalingen bij Luther. En als hij er dan weer één bij
Luthers avondmaalsviering gevonden had, dan had
hij daar zo’n pleziervan en dan praatte hij daar veel
over. Hij leek dan wel op zo’n klein keffertje, dat
tegen een leeuw blafte, zo ergens bij zijn achterpoten. Een leeuw, die dan op zijn best even omkeek
naar dat gekef bij zijn achterpoten, alsof hij zeggen
wilde: ‘Ga toch naar huis hondje!’
Luther was uiteraard een mens. Hij had bepaalde
dingen waarvan we moeten zeggen dat dit echt niet
helemaal conform de Schrift is al schreef hij vaak
onder zijn brieven ‘doctor der Heilige Schrift’. We
denken aan zijn avondmaalsopvatting en zijn idee
over de hemelvaart van de Heere Jezus waarbij hij
meende dat Christus naar het vlees alomtegenwoordig is. Zelfs iemand als Theodorus van der Groe die
niet mis was in zijn uitdrukkingen sprak hier over de
dwaling van ‘Lutherse broeders.’
Vandaag de dag is het in om hem vooral over zijn
Jodenstandpunt te hekelen. Hoewel wij graag afstand doen van vele uitspraken over de Joden moeten we wel bedenken dat hij over Turken, Roomsen
en Wederdopers geen andere taal bezigde. En… ik
houd vol met de stukken dat Luther geen Jodenhater
was maar een afschuw had van het judaisme, zoals
ook de rasechte Jood Paulus dat had. Zijn ‘grobianisme’, d.w.z. zijn grove wijze van uitdrukken was
toen niet uitzonderlijk. Ook niet onder de geleerden.
Hij schreef zelfs eens aan Bock Emser (een humanist
in de lijn van Erasmus) die een fel tegenstander van
hem was: ‘Gij kunt niet geloven, hoeveel spot, hoeveel steken, hoeveel ironie de oude Adam mij tegen
u heeft ingefluisterd, maar die Christus weer bij mij
heeft onderdrukt’. Ook merkte hij eens op: ‘Ik loochen het niet, dat ik heftiger uitval dan wel mocht.
Daar ieder dat kon weten, hadden zij de hond niet
mogen plagen. Hoe zwaar ’t dan valt zich te beheersen weet ieder van zichzelf. Daarom heb ik altijd een
afschuw gehad van polemiek, maar tegen mijn wil
werd ik erheen getrokken’.

In één zijn laatste preek die hij te Eisleben hield, kort
voor zijn dood zei hij: “Nu staat het met de Joden zo,
dat zij onze Heere Jezus Christus dagelijks lasteren en
schenden. Omdat zij dit doen, en wij dit ook weten,
daarom zullen wij dat niet dulden, want zou ik bij mij
verdragen, die mijn Heere Christus schendt, lastert
en vervloekt? – dan neem ik deel aan andermans
zonden. Daar ik toch aan mijn eigen zonden genoeg
heb. (…) Want ze maken het te grof: zij zijn ons openlijk vijandig gezind, houden niet op onze Heere Christus te lasteren, noemen de maagd Maria een hoer,
en Christus een hoerenkind. (...) Daarom vermeng u
niet met hen als met zulken, die niets anders bij u
doen, dan dat zij onze lieve Heere Christus gruwelijk
lasteren, ons staan zij naar lijf en leven, eer en goed,
toch willen wij de christelijk liefde aan hen bewijzen
en voor hen bidden, opdat zij zich bekeren, de Heere
Christus aannemen – Die zij voor ons terecht moesten eren. (…) Willen de Joden zich echter tot ons
bekeren en hun lastering, en wat zij dan verder ook
gedaan hebben, nalaten, dan willen wij het hun
graag vergeven en als broeders en zusters aannemen.”
Onlangs kwam ik iets heel anders tegen, namelijk in
een biografie over deze reformator van Wittenburg
van de Australische historica Lyndal Roper. Zij noemt
–schrik niet!- het volgende van Luther: ‘Hij maakte
grappen over seks en merkte zelfs op dat ‘de vrome
Christus zelf’ driemaal overspel had gepleegd –een
keer met Maria Magdalena, een keer met de vrouw
bij de waterput en eenmaal met de overspelige
vrouw die hij zo gemakkelijk vergeving schonk.’ Ze
vervolgt: ‘Dit was een uitzonderlijke opmerking: men
kan zich onmogelijk voorstellen dat Huldrych Zwingli
of Johannes Calvijn zoiets gezegd zou hebben. Luther
hield er echter van om mensen te plagen, vooral
degenen die zich zo rechtschapen vonden’. Dat laatste zal waar zijn. Maar spotten met God en de dierbare Christus daar moest je bij hem niet mee aankomen. Hij merkte eens op: ‘God heeft ons toegestaan te spelen met appels, peren, noten en onze
vrouwen maar met Zich en Zijn majesteit laat Hij niet
spotten’.
Hoewel Ropers boek getiteld ‘Martin Luther, Renegade and Prophet’ een best-seller is en vanuit het
Engels in het Duits, Nederlands, Spaans, Portugees,
Pools en Tjechisch is vertaald en er een belangrijke
prijs voor in de wacht is gesleept, moeten we toch
concluderen dat de zeer geleerde dame hier de plank
misslaat. Ik had al een vermoeden maar liet me
overtuigen door de de Luther-kenner ( geen prof., dr.
of drs. maar een eenvoudige pottenbakker die
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voortdurend uit de rijke bronnen van Luther put)
Hugo van Woerden. Deze hielp me uit de droom en
spoedig kwam de aap uit de mouw. Het citaat dat
Lyndal Roper gebruikte –waarbij ze bron noemdewas niet juist weergeven. Bij nadere bestudering van
deze bron zegt Luther namelijk iets anders. In zijn
Tafelgesprekken zegt Luther het volgende: ‘Christus
is allereerst een echtbreker geworden bij de bron
waar Zijn discipelen zich verwonderden dat Hij met
een vrouw sprak (Joh.4:27). Hetzelfde met Maria
Magdalena en op dezelfde wijze met de vrouw die
Hij zo gemakkelijk van zich liet (Joh.8:1-11). Alzo
moest de vrome Christus ook allereerst een echtbreker worden voor Hij stierf’.
De woorden zijn in telegramstijl geschreven, half
duits en half latijn. Zijn vriend Melanchton is daarom
tegenstander geweest van het uitgeven van de tafelgesprekken omdat in vele uitspraken bijbelse en
dogmatische onderbouwing ontbrak. Luther zelf was
nogal nonchalant rondom de uitgaven. Soms werden
preken uitgegeven waarvan Luther grapte dat hij niet
wist zo geleerd te zijn omdat deze voorzien waren
van opmerkingen die de overschrijvers zelf maakten.
Wie echter Luther een klein beetje kent zal begrijpen
wat hij bedoelde bij dit tafelgesprek. Dat kan een
historicus niet weten mits hij verstand van God en
Goddelijke zaken heeft. Het gaat bij Luther niet om
Christus werkelijk als een echtbreker neer te zetten.
Ook is het woord ‘vroom’ niet bedoeld als schijnheilig maar zoals het Duitse woord From letterlijk betekent: Rechtschapen. Kortom het gaat hier in dit citaat om wat Luther wel noemt de ‘vrolijke ruil’. Hij
mijn ongerechtigheid en ik Zijn gerechtigheid. Hij is
behandeld alsof Hij een dief was, een moordenaar,
een echtbreker. De farizeeen zeiden het toch: ‘Hij is
een vriend van tollenaren en zondaren’ en: ‘Deze
ontvangt zondaren en eet met hen’. Tegelijk is dat de
zaligheid voor de zondaar. Hij is tot een vloek geworden (hoewel Hij niets onbehoorlijks deed) om zo de
vloek weg te nemen. ‘Want Dien, Die geen zonden
gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt,
opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in
Hem (2 Kor.5:21).

Ter overdenking
Ons geloof mag dan labiel zijn in zichzelf, de God op
Wie het zich verlaat is stabiel. Het geloof blijft door
de aanvechtingen omgeven totdat de dag aanbreekt
waarop de dreiging van het water wijkt, het daglicht
wenkt en we vaste voet aan wal zullen zetten (dr. A.
de Reuver)

Bij de diensten
Komende zondag hoopt ds.Budding twee keer voor
te gaan daar ik in Loosduinen en Abbenbroek wordt
verwacht. Gezegende diensten toegewenst.
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