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 Meditatie 

 

“En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.”   

1 Thessalonicenzen 4: 17-18 

 

De Thessalonicenzen leefde sterk bij de wederkomst van Jezus. Sommige  

gemeenteleden dachten echter bezorgd aan de gelovigen die al overleden  

waren. Zij zouden de wederkomst niet meemaken. Paulus troost de gemeente 

door te zeggen dat de overleden gelovigen zullen opstaan bij de wederkomst 

en samen met de dan levende gelovigen bij de Heere zullen zijn.  

 

Hier op aarde is de Heere ook bij de gelovigen. Toch is alles vaak nog zo  

verduisterd door de zonden. De hoogtepunten in het geloofsleven die wij nu 

beleven, zijn niets vergeleken bij wat het is om straks daadwerkelijk bij de 

Heere te zijn. Een gelovige die sterft, wacht met zijn lichaam tot de dag van de 

wederkomst, maar de ziel is dan al bij de Heere. Bij de wederkomst worden 

ziel en lichaam weer verenigd. Dan worden wij gelijkvormig gemaakt aan de 

Heere Jezus en zullen wij Hem zien zoals Hij is. Onuitsprekelijk zal de vreugde 

in Hem zijn. 

 

Voor wie geldt dat alles? Paulus zegt dat het hun geldt die ‘geloven dat Jezus 

gestorven en opgestaan is’ - vers 14. Dat zijn mensen die mogen weten dat  

Jezus hun zonden verzoend heeft. Dat Hij het volmaakte offer is, het Lam van 

God in hun plaats.  
 

 

ds. B.J. van Assen 



                                   Column       

 

door Arie Schouten 
 

 

Voordat je het weet is het zomer, zo zien we ook nu weer gebeuren. De tijd 

lijkt nog harder te gaan dan we gewend zijn hoorde ik onlangs iemand zeggen. 

Een uitdrukking die verbazing wil aangeven. Hoe bestaat het! Het jaar vliegt om 

terwijl je zou verwachten dat? Vul zelf maar in. 

 

Wat verwachten we? Centrale vraag in het leven van jong en oud. Jongeren  

hebben een totaal andere verwachting dan ouderen. Vaak komt die verwachting 

maar half uit als er al iets van uit komt. Hetzelfde geldt voor de ouderen, ik 

hoopte nog eens, ik zou graag dit of dat doen. Herkenbaar voor ieder van ons 

denk ik. Verwachting en vooruit kijken horen er gewoon bij. Je hebt niet voor 

niets een agenda! Daar moet dan ook iets instaan. Plannen (spreek uit: plennen) 

heet dat op zijn Engels. Plannen maken in onze eigen taal. 

 

Inmiddels is de plannenmakerij de kerkdeur niet voorbij gegaan. Welke mensen 

mogen zonder beperking de dienst bijwonen? En welke mensen moeten aan  

allerlei voorwaarden voldoen? Een ethische vraag zo lees ik op de website van 

de PKN. Ethisch omdat er als je niet oppast onderscheid gemaakt wordt tussen 

mensen. Dan kan het zomaar voelen dat je er niet bij hoort als je iets anders 

denkt en doet dan de meesten. Een minderheid wordt je dan. Terwijl de kerk al 

een minderheid is in onze samenleving. Daar kun je geen verdere deling in  

toestaan, dat is helder. 

 

Maar de oplossing die aangedragen wordt is ook niet zo fraai. Beleg speciale 

diensten voor ouderen die niet meer vatbaar zijn. Onderscheid dus! En dan bij 

voorkeur op momenten dat de overigen, weer onderscheid, niet beperkt  

worden. Probeer er maar uit te komen. 

 

Mijn optie is: iedereen is welkom op de zondagse kerkdiensten met gebruik  

maken van de mogelijkheden zoals ze er zijn. Jong en oud samen God de eer 

geven en als dat nog even met wat minder moet dan is het maar zo. 

 

Ethiek is nodig maar wanneer de ethiek een zachte scheiding meent aan te  

mogen brengen is het nog steeds een scheiding. Het begint vaak met kleine  

aanpassingen maar raak ze maar weer eens kwijt. Dat is vaak lastiger dan we 

denken. We doen het altijd zo! is één van die gevaarlijke standpunten. Daarom 

gewoon doormodderen zoals we gewend zijn, met oog voor iedereen in de  

gemeente, voor jong en oud. 



Voor de kinderen 



Open Doors | Bidden voor India 
 

De traumatische ervaring van PInky* 
 

Stel je voor: je bent 15 jaar, alleen thuis en iemand dringt zomaar binnen en valt je aan. Het  

overkwam Pinky uit India. Zij is christen en werd onteerd door een hindoeistische man. Maar dit 

was nog niet het einde van haar problemen. Plnky en haar ouders deden aangifte. De  dader werd 

vastgezet. De familie van de dader is nu zo boos, dat zij Plnky en haar familie bedreigen. Het is één 

van de vele voorbeelden hoe christenvervolging in India zich openbaart. Eén voorbeeld van hoe een 

leven compleet verwoest wordt.  Indiase christenen hebben te maken met geweld en bedreigingen. 

Wilt u bidden voor PInky en haar familie? 

•Dat zij kracht mag ontvangen om deze traumatische ervaring een plek te geven. 

•Gebed voor slachtoffers van vervolging en hun familie. Dat zij blijven vertrouwen   

  op de Here God. 

•Dank de Here God voor alles wat Hij doet in India. Mensen komen, ondanks de  

    tegenstand, tot geloof. Hij regeert! 
  

Heeft u interesse om meer te lezen over de vervolgde kerk in India? Lees dan “Alleen een gebroken 

hart kan een gebroken wereld genezen”, van auteur Jan Vermeer. Hierin staan 12 krachtige verhalen 

en getuigenissen opgetekend van Indiase christenen. 
 

*een schuilnaam  

……………………………………………………………………………………………. 

Dank– en bidpunten 

Wij willen danken voor: 

- ontelbaar veel zegeningen, klein en groot 

- gezondheid, vriendschap, blijdschap, dankbaarheid 

- dat we in vrijheid mogen wonen in ons dorp 
 

Wij willen bidden voor: 

- allen die verdriet hebben, om het gemis van een dierbare 

- allen die ziek zijn, soms al zo lang...... 

- allen die te lijden hebben onder de gevolgen van de corona 

……………………………………………………………………………………………. 
Nooit leeg! 

 

Een vermaarde rabbijn zat in de trein. Drie ondernemende jongens wilden hem wel eens testen, dus 

begonnen ze een beetje de gek met hem te steken: "Goede morgen, vader Abraham!  

Goedemorgen, vader Isaak! Goedemorgen, vader Jakob!" 
 

Tot hun verbazing antwoordde de rabbijn: "Ik ben geen van drieën. Ik ben Saul, de zoon van Kis, die 

al drie dagen zoekt naar de ezels die weggelopen waren en ik ben blij dat ik ze eindelijk gevonden 

heb!" 
 

Iets dergelijks heet "een koekje van eigen deeg". Het kan natuurlijk heel leuk zijn om op een gevatte 

manier elkaar van repliek te dienen en humor heerlijk de ruimte te geven. Maar als conversatie en 

communicatie op dat niveau blijft steken, zou het wel eens een vorm van zelfbescherming kunnen 

zijn; jezelf niet kwetsbaar willen en durven opstellen, omdat je niet overziet wat daaruit voort kan 

komen.  
 Gekregen van een ouder gemeentelid. 



Bericht vanuit de bouwcommissie 
 

Beste gemeenteleden, 
 

N.a.v. de rapporten van de Monumentenwacht heeft het College van Kerkrentmeesters besloten de 

leien van het dak van de kerk te gaan vervangen met de daarbij behorende onderhoudswerken aan 

de dakconstructie. De afgelopen jaren zijn er financiële reserveringen gedaan en is er een subsidie 

ontvangen om dit ingrijpende onderhoud uit te kunnen voeren.  
 

Er is een bouwcommissie ingesteld omdat de voorbereidingen en de uitvoeringsplannen de nodige 

tijd vergen. Deze bouwcommissie bestaat uit de volgende leden: Nico Kastelein (voorzitter), Piet de 

Gier (secretaris), Kees van Woudenbergh, Kees-Jan van der Louw en Wim de Wit. 
 

We zullen u op de hoogte houden tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de  

werkzaamheden. 
 

De Bouwcommissie. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

De hemel bereik je niet zonder een aantal wolken te doorkruisen.  

……………………………………………………………………………………………. 
De gebakken Bijbel 

 

Johannes Huss (1369-1415) was een hervormer en profeet, door zijn vurige getuigenissen kwamen 

vele mensen tot geloof. Maar in het land Bohemen, waar Johannes verkondigde, was het niet langer 

toegestaan om openlijk te verkondigen. Johannes werd gevangen genomen en verbrand, vele  

Christenen werden gedood. Het bloed van de Christenen vloeide bij stromen door de straten en 

overal werd gezocht naar Bijbels, zodat ze die konden vernietigen. 
 

Een vrouw, waar de Bijbel de grootste schat voor was, stond juist voor de oven om brood te  

bakken, toen ze hoorden dat de mannen van het dorp alle huizen aan het doorzoeken waren en  

allen gevangen namen die een Bijbel in huis hadden. Zij had snel besloten wat zij moest doen. Zij 

nam haar Bijbel, wikkelde hem in een flinke klomp deeg en het geheel schoof zij in de oven. De  

andere stukken deeg kwamen er naast te liggen. Het duurde niet lang of het onderzoek begon ook 

bij haar in huis. Alles werd ondersteboven gehaald van de kelder tot de zolder, maar alle moeite 

was tevergeefs. 
 

Toen de vervolgers weg waren, was het brood inmiddels gaar geworden en kwam ook de Bijbel uit 

de hete oven tevoorschijn. Wat bleek? De Bijbel had evenmin schade geleden als Sadrach, Mesach 

en Abed-Nego, die in de tijd van Nebukadnezar  in het gloeiende vuur van een oven waren  

geworpen en er ongedeerd uitgekomen waren. 
 

De nakomelingen van deze kordate vrouw hebben de gebakken Bijbel als een kostbaar erfstuk  

bewaard!  
 

Stel je vertrouwen op Hem, die eeuwig leeft! Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? 
 

Rein Kramer 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 

Een dagje ouder is alleen slecht voor een banaan.  



Leesrooster Heilig Avondmaal 
 

Maandag 7 juni | Lezen: Psalm 24:3-6 
  

In deze Psalm wordt de vraag gesteld: ‘Wie mag bij de HEERE komen?’ Je zou ook kunnen 

vragen: Wie mag bij de HEERE aan tafel komen? Wie mag avondmaal vieren? Het antwoord luidt: 

‘Wie reine handen heeft’, dat wil dus zeggen dat er niets valt aan te merken op wat je met je handen 

doet. En ook: ‘Wie een zuiver hart heeft.’ Je daden kunnen wel goed lijken, maar hoe zit het met je 

motieven, met de redenen waarom je iets doet? En verder: ‘Je niet inlaten met leugens en niet  

bedrieglijk zweren…’ Heb je de moed om je afzijdig te houden van mensen die het niet zo nauw  

nemen? Dan zal je zegen en recht van de HEERE krijgen. Dus: Waar moet je nog aandacht aan geven 

voordat we zondag Avondmaal gaan vieren? 

  
Dinsdag 8 juni | Lezen: Psalm 130:1-4 
  

Maarten Luther worstelde met zijn zonden. Hij lag ervan wakker. Hij bad urenlang, ging elke 

keer weer biechten, maar vond geen rust. Hij dacht dat je Gods vergeving moest verdienen. ‘Als U 

de zonden blijft gedenken, HEER, wie houdt dan stand?’ In deze Psalm klinkt een blijde opluchting: ‘Maar 

bij U is vergeving.’ Zonden gaan niet weg door er goede dingen tegenover te stellen. Ze te gaan ook niet 

weg door ze te negeren of door pogingen om ze te vergeten. Ze gaan weg door te vertrouwen op 

Gods belofte van vergeving. Als je daarin nog geen rust en vertrouwen gevonden hebt, zal het  

zondag zichtbaar en hoorbaar zijn aan het Avondmaal. 

  
Woensdag 9 juni | Lezen: Psalm 130:5-6 
 

Groeit het verlangen naar de Heere, naar Zijn Woord en zijn Tafel al beetje? Iemand die ’s nachts op 

wacht staat, kijkt ernaar uit dat het eerste licht doorbreekt. Het contrast tussen leven met dingen 

die scheef zitten, en zeker zijn van Gods genade is als het verschil tussen nacht en dag. Zo belooft 

deze Psalm dat de HEERE ons zal bevrijden van onze zonden. ‘Altijd weer.’ Ja, altijd weer. Keer op 

keer mag je bij Hem komen om toe te geven dat er wel wat schort aan je leven. 

  
Donderdag 10 juni | Lezen: Lukas 22:14-19 
  

Jezus zegt: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van Mijn lijden  

aanbreekt.’ Laten we niet vergeten dat Jezus er nog sterker naar verlangt ons aan Zijn tafel te zien 

verschijnen dan dat wij naar Hem verlangen. Jezus zocht dat intieme moment aan tafel nadrukkelijk 

vóórdat Zijn lijden en sterven kwam, want Hij wilde dat Zijn leerlingen de betekenis daarvan  

zouden begrijpen. Het Pesachmaal is een herinnering aan de uittocht uit de slavernij in Egypte. Jezus 

zegt dat die maaltijd zijn vervulling gaat krijgen in het Koninkrijk van God. Hij zal door Zijn dood en 

opstanding ervoor zorgen dat de macht van de zonde gebroken wordt en wij verlost worden van 

kwade neigingen. Dat mag je proeven, daar mag je in delen als je Avondmaal viert. 

 
Vrijdag 11 juni | Lezen: Lukas 22:14-19 
 

‘Doe dit, telkens opnieuw’ zegt Jezus. Let erop dat het een opdracht is, een laatste wens van iemand 

die gaat sterven, en niet zomaar Iemand. Hoe zou je dit kunnen weigeren? Jezus stelt geen  

voorwaarden aan deze gedachtenismaaltijd, alsof je geloof eerst groot genoeg moet zijn. Jezus zou 

juist teleurgesteld zijn als je wegbleef met een vroom of slap excuus. ‘Telkens opnieuw’ verwacht Hij 

ons aan Zijn tafel. Niet zozeer voor Zichzelf, Hij weet dat wíj het zo nodig hebben. Het Avondmaal 

is een heilige hartversterker. 



Zaterdag 12 juni | Lezen: Lukas 22:14-19  
 

‘…om Mij te gedenken’ zegt Jezus. Gedenken is meer dan terugdenken aan of herinneren. Gedenken 

is dat je het je zo levendig voorstelt dat het opnieuw werkelijkheid wordt. En wat wordt er dan 

werkelijkheid aan het Avondmaal? De band tussen Jezus en ons wordt bevestigd: Het brood stelt 

Zijn lichaam voor, de wijn Zijn bloed. We nemen Hem in ons op. Zijn rechtvaardigheid wordt mijn 

rechtvaardigheid. Zijn liefde wordt mijn liefde. Morgen is het weer zover! En telkens opnieuw. 

……………………………………………………………………………………………. 

Open kaart | In gesprek met elkaar 
 

Vandaag gaat Gert Jan Bos in gesprek met Hans van Rijsinge. Hans is getrouwd met Arénde, samen 

hebben ze zeven kinderen (zes om hier voor te zorgen) en de achtste op komst! Zij wonen nu 8 

jaar in Benschop aan de wetering. Hans is opgegroeid in Mijdrecht en werkte daar vanaf zijn 14de 

altijd met veel plezier op een boerderij in Zevenhoven. Na het volgen van de Pabo is Hans leraar 

geworden op een basisschool in Nieuwer ter Aar. Door de opleiding en interesse in de richting van 

Bos en Natuurbeheer is hij uiteindelijk aardrijkskundeleraar geworden op het Driestarcollege.  

 

Wat Hans drijft in het leven is het bouwen en bewaren van deze aarde, ofwel, dat gebruiken wat je 

nodig hebt. God heeft ons dit als één van de eerste opdrachten gegeven in Gen. 2:15. Op school 

start hij ieder jaar hier ook de les met de leerlingen, wij hebben immers de aarde in bruikleen en 

mogen hier goed op passen. God is onze Schepper, zoals hij Schepper is van heel de aarde, en heeft 

ons aangesteld als bewaarder, waarbij we met elkaar een taak hebben om die samen uit te voeren. 

Hiervoor hebben we wel Gods hulp nodig. De taken zijn wijd verspreid, met telen, bouwen,  

genezen, onderwijzen, geloofsonderhoud, naastenliefde enzovoorts!  

 

Genade van God betekent dat je op de juiste weg bent gebleven, het had vaak zo anders kunnen 

gaan door beslissingen die je neemt. Het is niet zo dat er dan geen verdriet is in het leven. Soms 

overkomen ons verdrietige en voor nu onbegrijpelijke dingen. Zoals het overlijden van het zusje van 

Ezra rond de geboorte. Dat kan ook echt een geloofsworsteling zijn, maar Hans wordt er niet  

opstandig van. Hoe zouden wij dat kunnen begrijpen? God is zo groot en machtig. We weten niet 

eens hoe groot het heelal is en God heeft dit heelal tot voetbank van Zijn voeten. Laten we ons 

daarom beperken door te nemen wat we nodig hebben van de aarde, en God daarin erkennen als 

onze Schepper en Hem aanbidden.  

 

Zoals geschreven in Jeremia 33:3 “Roep mij aan, en Ik zal je antwoorden, Ik zal je grote, wonderlijke 

dingen bekendmaken, die je volkomen onbekend zijn!” Door gebed om genade brengt je dat juist 

dichter bij God, en dat merk je ook als de gemeente meebidt. Je focus komt dan op God te liggen!  

……………………………………………………………………………………………. 

Belofte 

 
 

 

 

We leven in een wereld vol onzekerheden. 

't Is telkens weer de twijfel die het wint. 

We weten vaak niet hoe we verder moeten, 

maar Jezus zegt: Ik ben de Weg, Mijn kind. 
 

Je moet niet zoveel zorgen op je nemen, 

Ik weet nauwkeurig wat je soms benauwt. 

Je mag ook best genieten van je leven, 

zolang je in alles maar op Mij vertrouwt! 

 

Want Ik ben altijd bij je, alle dagen, 

ook als je Mijn aanwezigheid niet ziet! 

Ik láát je niet alleen! Hoe zou Ik kunnen? 

Ik heb jouw leven toch gewild? Of niet? 
 

Blijf dicht bij Mij! Ik zal je veilig leiden, 

je hele leven door! Geef Mij je hand. 

Dan hoef je echt niet meer bezorgd te wezen, 

want wat Ik zeg dat houdt voor eeuwig stand! 
 

C.W. Kooy - den Hartog  



  
 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Kerkdiensten zijn te volgen via kerkomroep.nl  

of via het YouTube-kanaal ‘Live Stream HVGM Benschop’ 

Week 23 

Zondag 06-06 

9:30   Ds. C. Bos; voorbereiding  

    Heilig Avondmaal 

18:30 Ds. C. Boele uit Polsbroek 

 

Week 24 

Zondag 13-06 

9:30   Ds. C. Bos; viering  

    Heilig Avondmaal 

18:30 Ds. C. Bos; dankzegging  

    Heilig Avondmaal 

Zaterdag 19-06 

7:00   Gebedskring 

 

 

 

De volgende Sonar verschijnt op:  27 juni ‘21  
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Redactie: Kees-Jan v/d Louw,  Clazien Schep,  Arie Schouten,   

              Sander Schouten en Maria van Vliet 

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com  

Week 25 

Zondag 20-06 

9:30   Ds. C. Bos; doopdienst 

18:30 Ds. H. Klink uit Hoornaar 

 

Week 26 

Zondag 27-06 

9:30   Ds. G.F. Willemsen uit Veenendaal 

18:30 Ds. E. van Wijk uit Sprang-Capelle 

 

Terugkerende activiteiten 

Zondagsschool onder kerktijd gaat de 

hele maand door, net als de meditatie  

elke woensdagavond 

 

 

 

Let op!  
 

Activiteiten en aanvangstijden 

onder voorbehoud i.v.m. de  

geldende maatregelen 


