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Meditatie
‘…dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis…’
1 Petrus 2 vers 5

Ben jij een levende steen? Laat jij je gebruiken voor de bouw van een huis?
Petrus vergelijkt christenen met stenen. Dat is een merkwaardige vergelijking.
Een steen is hard, koud, je kunt erover struikelen. Een steen is toch geen fraai
beeld om mee vergeleken te worden?
Toch doet Petrus dat. En als je er even over nadenkt, is het eigenlijk een mooi
beeld. Als steen ben je een onmisbaar onderdeel van een groter geheel:
De gemeente van Christus. Stenen horen bij elkaar. Aan losse stenen heb je
niet veel, maar al die stenen bij elkaar vormen een stevig huis. Bovendien,
stenen dragen elkaar. Iedere steen bouwt voort op een andere. Zo ook in de
gemeente: Je draagt elkaar en steunt elkaar, bijvoorbeeld door elkaar o te
dragen in gebed.
Iedere steen is van even groot belang. sommige stenen vallen meer op dan
andere, maar elke steen is nodig. Als ergens en steen ontbreekt, komt er regen
en kou door de muur en functioneert de muur niet goed. En het belangrijkste
voor iedere steen is: Sta je gefundeerd op de hoeksteen Jezus Christus? Alleen
als je op die steen voortbouwt, vind je houvast en sta je sterk!
ds. D.M. Heikoop

Column
door Henk Oskam

Kwetsbaar… mooi…

De lente is alweer geweest. De tijd gaat door en als je niet oplet gaat het aan je
voorbij. Bij een bezoek aan de Keukenhof hoef je daar niet voor op te letten,
dan sta je midden in het voorjaar. Je loopt door de hof, geen hof van Eden, maar
het voelt als een paradijs. Heel veel bloemen, waar de tulpen overheersen.
Tulpen zijn het nationale symbool van Nederland en ideaal voor in de tuin,
wordt er wel gezegd. Zo mooi, maar wel kwetsbaar, broos en breekbaar.
Geknakte stelen worden afgeknipt, afgevallen bladeren verwijderd. Zeven weken
is al dit moois te zien, daarna is het gedaan met al die kwetsbare planten. Wie
rondom huis er kleurrijk bij wilde zitten kon gebruik maken van de bloemenlijst
van St. Ontmoeting. Met die planten haal je wel de herfst. We genieten ook van
het witte Fluitekruid en het gele koolzaad langs de wetering en in andere
bermen. Als ze volgroeid zijn glimmen ze ons tegemoet, maar bij droog weer zie
je alles snel minder worden en verwilderen. Waar blijft die maaimachine nu? De
eenden en meerkoeten zien we met jongen rondzwemmen. Eerst telden we 9
jonge eendjes, maar het werden er steeds minder. Zo mooi en o zo kwetsbaar.
Het voorjaar lijkt zo puur. Misschien zijn er Benschoppers die voor andere
jaargetijden gaan. De maïs en de peren komen pas op een later tijdstip tot volle
wasdom. Maar droogte of een hagelbui geven dan niet het gehoopte resultaat.
En, verder weg: De Oekraïense boeren willen zaaien. Ze hopen en bidden om
wasdom. Maar kunnen ze de oogst wel kwijt?
Wat zien we allemaal in de natuur. Er zijn deskundigen die onderzoek doen naar
wat er te vinden is in één m2 strand of tuin. Op het strand zetten ze een m2
zand af en kijken wat daar voor troep te vinden is. Of een m2 tuin en kijken of
er dierlijk leven hetzelfde is als een paar jaar geleden. Het strand is mooi, je tuin
is mooi, maar er verandert veel door de jaren heen. Ons afval zie je teveel in de
natuur terug en maakt het er niet mooier op.
En dan onze omgang met elkaar. Niet alleen oorlog haalt het slechtste in een
mens boven. De rel over een misbruikte vrouw, 50 jaar geleden, zal je niet
ontgaan zijn. Mannenpraat, vrouwenpraat, hoe praat en gedraag ik me? Een
rauwe grap waar je zelf het hardst om lacht, lijkt op snel scoren. Mensen zijn
mooi, geschapen naar Zijn beeld. Maar o zo kwetsbaar, gedraag je en verdoe
geen tijd.

Voor de kinderen

Vanuit de kerkenraad | De voorzitter schrijft
De kerk is weer open! Er zou gejuich op moeten gaan, we zijn weer vrij om met elkaar samen te
komen om God de lof toe te zingen. Om te belijden dat we in een afhankelijke relatie staan, niet als
slaven maar als volgelingen van Jezus Christus. En gelukkig, velen zijn alweer ‘gezien’ onder de
eredienst.
Toch missen we nog gezichten, mensen waarmee we optrekken door het leven heen. Waarmee we
de band van christenen onder elkaar hebben. Herkenning als je de kerk binnenkomt, goed je hier te
zien. Een knikje of een korte groet, zo begroeten we elkaar in de kerk. Ook de jongeren van de
gemeente gaat dit aan. Soms zie ik er heel wat bij elkaar zitten, hartverwarmend. Soms zie ik er
maar weinig, waar zouden ze zijn? Vraag ik me af.
Onlangs sprak ik met enkele jongeren, het was op de zaterdagmaaltijd bij het afscheid van dominee
Bos. Hoe goed zou het zijn, zeiden we met elkaar, om elkaar vaker te spreken. En dan niet alleen dat
kleine groepje maar jongeren en ouderen van de hele gemeente in gesprek. Het idee kwam op om
een soort gemeenteavond te houden waarbij de leeftijden door elkaar in gesprek gaan. Het is ooit
eerder ter sprake gekomen in het visiedocument “eredienst en jongeren” .
Dit idee verdient uitwerking, hier kunnen we van elkaar leren. Want hoe moeilijk is het vaak om in
gesprek te komen. Bij mij kwam de gedachte op om dit aan de hand van enkele tekstdelen van de
Apostolische Geloofsbelijdenis te doen. Daarin spreken we uit waarin we geloven maar de
persoonlijke betekenis wisselen we niet uit. Dat geeft kansen dacht ik.
Hieruit komen een paar vragen naar voren.
•
Is er belangstelling voor dit gesprek met elkaar? (Volgens ons toen volmondig ja)
•
Is het nuttig om tekstdelen uit de Apostolische Geloofsbelijdenis daarvoor te
gebruiken?
•
Wat zie ik over het hoofd? (Graag meedenken)
Mee eens? Reageren of een idee? Laat maar weten!
Adres en telefoonnummer staan in de Bazuin.
Hartelijke groet, Arie Schouten

……………………………………………………………………………….……………

Woord & Daad | Zangavond
Het Woord & Daad comité Lopikerwaard heeft een zangavond georganiseerd in onze kerk op D.V.
zaterdag 18 juni. Hieraan zal het chr. Mannenkoor Con Forza uit Woerden o.l.v. Willem Nijhof en
organist Wim de Penning hun medewerking verlenen.
Een staflid van Woord en Daad zal een kort appélwoord houden waarin o.a. het collectedoel wordt
toegelicht. Tevens is er in het programma ruimte voor samenzang.
De avond begint om 20.00 uur en de toegang is vrij.
Hartelijk welkom!

……………………………………………………………………………….……………
‘Het gebed in de vroegte is beslissend voor de gehele dag’.
Dietrich Bonhoeffer

Je kunt het verleden zo stijf tegen je aandrukken dat je armen te vol zijn
om het heden te omvatten

…………………………………………………………………………………………….

Open kaart | In gesprek met elkaar
In deze open kaart ben ik, Wilco van Vliet, op zoek gegaan naar een Benschopper. Ik ben
uitgekomen bij Matthanja van Rijsinge. Ze woont nu 9 jaar in Benschop en is de oudste dochter van
de altijd gezellige Familie van Rijsinge. Matthanja is bezig met het afronden van Havo 5 en werkt met
veel plezier bij Ardi Fruit. Ze houd veel van buiten in de natuur zijn en geniet er van om met
vrienden te zijn.
Ik ben God dankbaar voor..
Ik ben God dankbaar voor het gezin en de familie waar ik in op mocht/mag groeien, de liefdevolle
mensen om me heen die klaar staan om te helpen. Ook ben ik dankbaar voor de waardevolle
vriendschappen die ik mocht sluiten, vrienden waar ik mee kan huilen, dansen, lachen, zingen en
over het leven en God praten.
Wat is de essentie van kerk-zijn voor jou?
Voor mij is de kerk een plek van rust, een plek waar je tot jezelf kan komen en met God kan zijn. Je
moet even helemaal niks. Er is sprake van betrokkenheid en samen als gemeente in contact staan
met God, elkaar en de kerk. Kerk-zijn, samen zijn dat rijmt en sluit mooi bij elkaar aan.
Je favoriete lied?
Het lied wat bij mij op repeat staat is een nummer van Hanne de Vries, namelijk ‘Waker van de
wereld.’ Het lied begint met de vraag: ‘Hoelang, hoelang, hoelang nog Heer?’ Het is een hulpkreet
die een paar regels later beantwoord wordt met de woorden:
Waker van de wereld,Vader die ons vasthoudt
U gaat altijd met ons mee
Waar we ook doorheen gaan, wat ook op ons afkomt
Wij zijn geen dag alleen geweest
Dit is een gedachte waar we ons aan vast mogen houden!
Matthanja, bedankt voor je openheid.

……………………………………………………………………………….……………
Lezen: Psalm 119 : 105-106
Waarschijnlijk ben jij ook opgegroeid met Sesamstraat. Pas kwam ik al zappend in die straat terecht
en zag ik een filmpje van Ernie en Bert, dat er zo'n 25 jaar geleden ook al was. Achter dat herhalen
schijnt een gedachte te zitten: het 'vertrouwde' is goed voor kinderen, ze zien er steeds iets nieuws
in, ze worden er blij van. Eigenlijk is dat met Bijbellezen precies zo: Zelfs in de meest bekende
verhalen kun je opeens weer iets nieuws ontdekken, bekende teksten kunnen steeds weer troost
bieden. De Bijbel, je raakt er nooit in uitgelezen!
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.
Psalm 119 : 105
Ina van der Beek

Bemoediging vanuit de kerkenraad|Psalm 5 - In de morgen
Lezen Psalm 5.
Binnen de christelijke gemeente leven we met de psalmen. We zingen deze in de eredienst. We
lezen een psalm wanneer we pijn of moeite ervaren. In het pastoraat worden de psalmen met grote
regelmaat gelezen. Tot troost en bemoediging van velen. Niet voor niets worden de psalmen ook
wel het troostboek van de kerk genoemd.
We kunnen de psalmen ook bidden. Met andere woorden: We kunnen ons de psalmen ‘eigen’
maken in ons gebed. Waarom zouden we dat doen? Een paar redenen: Ter bemoediging! Of
wanneer we zelf geen woorden hebben om te bidden, omdat we worstelen met verdriet, met de
weerbarstigheid van het leven. Omdat God ons in de psalmen een handreiking doet in wat we
zullen bidden. En ook: De psalmen leren ons bidden. Christus zelf heeft de psalmen gebeden en ook
wij worden in het Nieuwe Testament daartoe opgeroepen. Efeze 5 : 18 – 20: ‘En word niet dronken
van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen,
lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle
dingen God en de Vader van onze Heere Jezus Christus’. In een column in een eerdere Sonar werd
opgeroepen om dagelijks een psalm te lezen/bidden. Tot opbouw in ons geloof. Tot zegen voor onze
omgeving.
Psalm 5 is, net als Psalm 3, een morgengebed. Een ontmoeting met God die hoort, Zijn hart voor
ons opent. We mogen Hem Heere, mijn Koning en mijn God noemen (vers 2 en 3). Zo dichtbij wil
Hij komen dat Hij Heer en Koning van uw en mijn leven wilde worden en wil zijn. Met Hem mogen
we de dag beginnen. Het beste begin van de dag, ons te buigen voor de heiligheid van God, Die geen
vreugde vindt in goddeloosheid, Die een afschuw heeft van alle onrecht en kwaad. We mogen; en
moeten, God leren kennen in Zijn heiligheid, Hij is de volmaakt reine en rechtvaardige. Hij haat de
zonde. Dat is wat we in ons gebed steeds bij Hem mogen en moeten brengen. Het besef dat Hij
zoveel groter is dan wij. En zo Zijn oneindig rijke genade ervaren en ontvangen. Onze schuld
belijden is niet elke dag om vergeving vragen, maar is juist te leren de zonde; onze zonde, te haten
omdat Hij mijn zonde haat.
Best confronterend wat ik hierboven schrijf. Toch leert alleen zondebesef mij uitkomen bij de
gekruisigde Christus. Niets van mijzelf, alleen Zijn genade is ons genoeg. Daar spreekt en bidt psalm
5 van in vers 8 en 9: ‘Ik echter zal door Uw grote goedertierenheid Uw huis binnengaan, mij buigen naar
Uw heilig paleis in vreze voor U. Heere, leid mij in Uw gerechtigheid, omwille van mijn belagers; maak Uw
weg vóór mij recht’. Het lijkt in deze psalm om de tegenslag te gaan die de schrijver ondervindt. Als
we doorlezen zien we in vers 11 dat het niet om ons gaat, maar om de ongehoorzaamheid aan God.
Zij (onze tegenstander) maar ook wij zijn Hem ongehoorzaam. Ons gebed behoed ons er voor het
recht in eigen hand te nemen. De gelovige komt uit bij God, aan de voet van het kruis. Hier klopt
het hart van psalm 5: In alles mogen we God kennen als zegenende God en Heer over ons leven. Bij
Hem is bescherming en beschutting.Vers 12 en 13: ‘Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht
nemen, laat hen voor eeuwig juichen omdat U hen beschut; laat in U van vreugde opspringen wie Uw
Naam liefhebben. U immers zegent de rechtvaardige, Heere; U omringt hem met goedgunstigheid als met
een schild’. Met Hem aan onze zijde ervaren we vreugde en genade. Soms of zelfs door tegenslag,
moeite en zorg heen. We zijn gezegende mensen als we; in het geloof, deze God aan onze zijde
weten: ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus’ (Efeze 1 : 3). In het geloof be-amen we deze
zegen.
Henk Langerak

Dank– en bidpunten
Wij danken voor:
- Dat we hart en handen hebben gekregen, om de ander te helpen;
- Dat het zulk stralend weer is dit voorjaar en dat we daarvan mogen genieten;
- Dat we opnieuw het Pinksterfeest mogen vieren;
- Mensen en vriendschappen om ons heen;
- De mooie natuur en de regen die gevallen is,
Wij bidden voor:
- Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang
- Dat de gemeenteleden weer steeds vaker de weg naar de kerk weten te vinden.
- Een Zegen over de geplande activiteiten
- Degene die zich alleen voelen
- Allen die te lijden hebben i.v.m. oorlogen

……………………………………………………………………………….……………

Voorstellen nieuwe gemeenteleden | Familie Rietveld
De familie Rietveld woont al een aantal jaar in Benschop op Boveneind NZ 28. Tot voor kort waren
zij nog kerkelijk ingeschreven bij de Brugkerk in Lopik, waar zij voorheen gewoond hebben.
Gerben en Janetta zijn beiden geen onbekenden in Benschop. Gerben is de jongste zoon van Jan en
Tinie Rietveld, die jarenlang een fruitteeltbedrijf hebben gehad. Gerben werkt als commercieel
manager voor een im- en exportbedrijf in groente en fruit, waar hij al bijna 17 jaar werkt. Janetta is
de middelste dochter van Jan en Jannie van Os en is dus ook opgegroeid in Benschop. Ze is
werkzaam als zelfstandig kapster, wat haar erg goed bevalt. Na hun trouwen in 2009 is het stel in
Lopik gaan wonen, waar ze tien jaar met veel plezier hebben gewoond. In deze periode zijn ook
Tess en Lise geboren, die inmiddels tien en acht jaar oud zijn.
Zes jaar geleden hebben Gerben en Janetta, samen met de moeder van Gerben, het plan gemaakt
om terug te verhuizen naar Benschop.Voor de moeder van Gerben is een mantelzorgwoning
gerealiseerd, zodat zij op haar vertrouwde plek kan blijven wonen. De familie is in oktober 2018 in
het ouderlijke huis van Gerben gaan wonen.
Ze hebben het altijd uitstekend naar hun zin gehad in de kerk van Lopik en zijn daar ingeschreven
gebleven nadat ze in Benschop zijn komen wonen. De laatste tijd merkte de familie dat de
aansluiting met de kerk in Lopik steeds minder werd. Met name doordat de kinderen in Benschop
naar school gaan en hier hun vriendinnen hebben. Daarom hebben ze besloten om weer in
Benschop naar de kerk te gaan. Het terugkomen naar deze bekende plaats voelt voor Gerben en
Janetta weer heel vertrouwd.
De familie Rietveld hoopt ook in de toekomst met veel plezier naar de kerk te gaan in Benschop.
Ze zijn benieuwd hoe het zal zijn als Ds. Bos niet meer als predikant aan de gemeente verbonden
zal zijn. Gerben en Janetta willen Ds. Bos en zijn gezin het allerbeste wensen voor de toekomst.
Gerben en Janetta, bedankt voor de koffie en het fijne gesprek!

Bijbelleesrooster voorbereiding Heilig Avondmaal
Maandag 20 juni | Lezen: Genesis 3:1-24
Het begon allemaal zo mooi. God schiep mensen die een evenbeeld waren van Hemzelf. Geschapen
om in volkomen harmonie met God en met elkaar te leven. Het beeld van de tuin van Eden dat in
Genesis 2 wordt is prachtig.Volmaakt. Maar in Genesis 3 gaat dit stuk. Ook de mensen, ook wij, gingen daar eigenlijk stuk. Ongeschikt nog voor het doel waarvoor we waren geschapen. Maar Gods
liefde ging niet stuk. Het hoofdstuk dat beschrijft hoe het mis gaat met ons mensen bevat ook een
verwijzing naar de uitweg die God Zelf zal geven (vers 15). Zie je verder wat er gebeurt in vers 21?
Direct na de zonde vloeit het eerste dierenbloed. God offert dieren op om kleren van dierenvellen
te maken. “En trok hun die aan.” Wat een liefde na zoveel schade aan Gods mooie schepping!
Dinsdag 21 juni | Lezen: Jesaja 1:2-20
Jesaja moest het volk en de leiders in Juda een spiegel voorhouden met de woorden van de Heere
die hij in visioenen te zien kreeg. Kerkmensen dus. Mensen die beter zouden moeten weten. Mensen die Gods weg met het volk Israël en later met Efraïm en Juda kenden als geen ander. Toch waren ze net als mensen uit de volken om hen heen vooral gericht op zichzelf. Met als gevolg dat anderen heel veel onrecht aangedaan werd. Zelfs hun eigen mensen. Op jezelf gericht zijn zit heel diep
in ons. Eigenlijk lukt het ons zelf niet om er van los te komen. Daarom gaan de woorden van de
Heere verder: “Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Als je naar Mij wilt
luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen.” Ja, God kent ons wel. Zonder God wordt het
niets.
Woensdag 22 juni | Lezen: Leviticus 16: 1-34 (lees in elk geval 29-34)
Het grote jaarlijkse verzoeningsritueel vond plaats op de Grote Verzoendag. Daar werd het volk Israël schoongemaakt van al hun zonden, zodat ze de Heere weer schoon konden ontmoeten. Maar
die dag begon met het offeren van een jonge stier, als reinigingsoffer (of zondoffer) voor de verzoening van de zonden van de hogepriester en zijn familie. Zelfs die belangrijke man in zijn mooi versierde witte kleren en die zo dicht bij God mocht komen moest eerst zichzelf verzoenen met God,
vóór hij het offer kon brengen voor het volk. Let er verder op dat de verzoeningsrite steeds bestaat uit het sprenkelen en strijken van bloed van de jonge stier en de ene bok. Dat is steeds het
element uit de gebeurtenissen van die dag dat de belemmering tussen God en Zijn volk wegneemt.
Donderdag 23 juni | Lezen: Hebreeën 10:1-18
Eigenlijk deed het bloed van al die dieren die in al die eeuwen geofferd zijn helemaal niets. Het was
vooral een plaatje. Een symbool dat vooruit wees naar de oplossing die God ooit zou geven. De
dierenoffers brachten mensen niet tot de volmaaktheid, maar herinnerden de mensen iedere keer
weer aan hun onvolmaaktheid. Niet de offers volgens de wet, maar het enkele offer van het lichaam
van de Heere Jezus Christus, die daarmee de wil deed van God. Dat is wat ons voor eens en altijd
geheiligd heeft. “Aan hun zonden en wetteloosheid zal Ik niet meer denken”. Nieuwe offers waarbij
bloed gesprenkeld wordt zijn dan verder niet meer nodig. Waar de dierenoffers ongeschikt voor
waren, dat doet het offer van Jezus Christus wel: Wie zich door Hem laten heiligen, brengt Hij tot
volmaaktheid.

Vrijdag 24 juni | Lezen: Efeziërs 4:17 – 5:2
Er is een oude mens en een nieuwe mens in ons. De oude mens is gericht op zichzelf, en als het
moet, ten koste van anderen. De nieuwe mens leeft zoals God het bedoeld had bij de schepping:
heilig voor God en vaardig om recht te doen aan anderen. Er op gericht om die ander tot zijn recht
te laten komen. Zo hebben we Christus leren kennen. Paulus geeft ons daarom in deze hoofdstukken een lesje in liefhebben. Wat je wel en niet doet als je in harmonie met God en andere mensen
wilt leven. Dit zijn geen kunstjes aan de buitenkant, maar lessen hoe je uitdrukking geeft aan je veranderende binnenkant, je vernieuwde denken. Laten we er ook op deze manier met elkaar over
praten: Niet het houden aan de regels staat centraal, maar het met elkaar leren leven vanuit het
vernieuwde denken! En dan ga je zien hoe de regels de liefde dienen en niet andersom.
Zaterdag 25 juni | Lezen: Leviticus 7: 11-21; Romeinen 12:1-2 en 9-21
Offerplechtigheden eindigden altijd met het vredeoffer. Het vredeoffer was de viering dat het weer
goed was tussen God en Zijn volk. Bij het vredeoffer hoorde de feestmaaltijd, waarbij het vlees, het
graan en de wijn van het offer werden opgegeten. Dat moest op dezelfde dag. Daarom vieren wij de
dood en opstanding van de Heere Jezus Christus ook als maaltijd.
Dit is ook het offer waar Paulus op doelt in Romeinen 12. Ons leven in Gods dienst stellen is niet
bedoeld als verzoening, maar als viering en erkenning dat het nu goed is tussen God en ons, dankzij
de dood en opstanding van de Heere Jezus Christus. Laten we vanuit dit perspectief morgen avondmaal vieren en daarna ons leven in de gemeente weer oppakken tot zijn eer!

…………………………………………………………………………………………….

Volleybaltoernooi

Datum: Zaterdag 25 juni
Tijd: 19.00 uur is de zaal open, 19.30 uur starten de wedstrijden
Waar: Sporthal de Bosrand in Benschop
Kosten: 5 euro per persoon (na aftrek van de kosten gaat de opbrengst naar het goede doel).
Aanmelden kan tot maandag 20 juni door te mailen naar lindabuitelaar@hotmail.com of stuur een
berichtje via WhatsApp. Doe je niet mee, kom dan gezellig een kijkje nemen!
Groetjes,
Linda Sangers

…………………………………………………………………………………………….
Pinksteren
Uw Geest is de stem in ons hart,
de stem die ons aanspoort en leidt,
die ons wapenen wil
tegen de fluisterende verleiding
tegen de moed der wanhoop.
Uw Geest is het gesprek
in ons binnenste,
het overleg, het pleidooi.
Uw Geest schuwt het gevecht niet
tegen de smoes, tegen ons 'laat maar'.

Uw Geest is die kracht in ons
waarvan wij zeggen:
'ongelooflijk, waar komt die moed vandaan?' en
'wat een wonderlijke samenloop van omstandigheden!'
Uw Geest is dat wat wij,
onnadenkend, soms toeval noemen.
Niets is toevallig.
U maakt het plan.
Uw Zoon maakt het mogelijk.
Uw Geest is het lopend vuur
waarin alles van
God-Drie-in-Een
tot ons komt.

Joke Verweerd

Organisten beter leren kennen | Willem van Beek
Komende tijd gaan we als redactie (Clazien en Hilbert) langs bij de organisten die op
de zondagen bij ons in de kerk op het orgel spelen. Om zo meer te weten te komen
over wie ze zijn en wat hun drijft in deze passie! - deze keer: Willem van Beek
Wie ben je?
Willem van Beek, getrouwd met Nellie van Ieperen en we wonen met veel plezier in Lopik. Naast
het spelen van orgel in Benschop mag ik dat ook doen in Lopik en Krommenie.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Als bouwkundig ingenieur houd ik mij bezig met de bouwvoorbereiding van bouwwerken zoals
bijvoorbeeld aanvraag van vergunningen, het opstellen van (bouw)veiligheidsplannen maar ook het
uitvoeren van controle op de bouwlocatie.
Hoe ben je begonnen met het spelen van orgel?
Vanaf mijn 10e jaar heb ik zo’n drie jaar orgelles gevolgd bij dhr. Lamberts en Marjon Benschop - van
Vliet. Daarna nog zo’n 10 jaar bij André van Vliet, eerst aan huis en later in de kerk te Polsbroek.
Hoe ben je begonnen met het orgelspelen in onze kerk?
Dit is alweer een tijdje geleden…..

Wat vind je het mooiste aan het orgelspelen?
Het maken van muziek en de ‘’juiste toon’’ te geven bij de diensten.
Wat betekent muziek voor je?
Muziek is heel belangrijk en maak een groot onderdeel uit van mijn leven, luister veel klassieke
muziek. Daarnaast heb ik een speciale Bach, Barock, Italiaanse muziek en orgel radio appjes die
vanaf telefoon op de radio afgespeeld kunnen worden.
Wat is je favoriete lied of muziekstuk?
Veel op klassiek gebied. Bijvoorbeeld de Matthäus passion, de vele Bach Cantates, Hohe Mese,
Messiah van Händel, de orgelconcerten met orkest van Händel. Ik volg nu de serie van Tijl over
Beethoven. De muziek van Beethoven begint nu ook wel heel interessant te worden…. En zo kan ik
nog wel even doorgaan.
Heb je nog andere hobby’s op het gebied van muziek?
Het bezoeken van klassieke concerten en uiteraard probeer ik elk jaar een aantal orgelconcerten te
bezoeken. Ook het kijken van de genoemde favoriete muziekstukken op TV via YouTube. Van 2
gemengde koren Zanglust en ZuidHollandKoor mag ik dirigent zijn. Het is mooi om samen met de
koorleden te werken aan verschillende muziekstukken en koralen (bewerkingen).

Sinds een aantal jaren hebben we een gerestaureerd orgel in de kerk. Hoe is deze
verandering als organist zijnde geweest?
Super, het heeft een hele mooie warme klank gekregen.
Hoe zie je de toekomst als organist in Benschop? Hoop je nog een lange tijd actief te
zijn?
Als het kan en mag blijf ik graag nog even organist in Benschop.

Reintje de vos op de kansel
Hoeveel kinderen hebben niet genoten van het boekje ‘de boze koster’ van W.G. van der Hulst? Het
blijft een aardig verhaaltje. In dat kinderverhaal ontsnapt er een biggetje uit de wei en komt in de
kerk terecht. Het brutale beest zet zich nota bene op de trap van de kansel. Een varken in de kerk
past toch niet, en zeker niet op de kanseltrap. Het beest wordt dan ook uit de kerk gejaagd! Wat
over het varken door Van der Hulst uit zijn duim is gezogen, is ooit echt gebeurd met een vos. In
Engeland nam een vos de kansel tot toevluchtsoord. Het stond meer dan een eeuw geleden in de
krant. Het exacte jaar weet ik niet, maar het was op een 18e april dat in het kerkblad 'The Rock' de
volgende ingekomen brief werd overgenomen onder het kopje 'Een vos in de preekstoel':
‘Mijnheer! Verleden zaterdag had te Hever, graafschap Kent, een zonderling voorval plaats. Een vos,
door de jagers zeer in het nauw gebracht, ontsnapte door over de kerkhofmuur te springen. Het
dier verdween. Honden nog jagers konden begrijpen waar het dier gebleven was, tot een oud
vrouwtje uit een achterdeur van de kerk kwam die juist open stond en riep: ''Hier is hij, in de
preekstoel!" En inderdaad, Reintje was de openstaande deur ingeslopen en zat ineengedoken in een
hoek van de kansel. Natuurlijk duurde zijn verblijf aldaar niet lang. Ik maakte mijn vriend, die het
voorval had bijgewoond en met levendige kleuren beschreef, de opmerking dat het mij deed denken
aan sommige listige vossen in de Engelse kerk, die onze kansels binnensluipen en zich daar veilig
wanen. Het is plicht ze er uit te jagen en er uit te houden.'
De inzender van de brief had dus grote zorgen over de Engelse staatskerk. Die zorgen zijn ook
over onze kerken.Vossen die de wijngaard bederven, weten soms op hele sluwe wijze de kansel te
bemannen en zelfs te bevrouwen. Ze zijn zo sluw dat ze zich door geen wet of orde op laten
houden. In de dagen van de Reformatie was er een spotprent waarop een vos in priestergewaad
een preek hield voor een troep ganzen. De woorden die hij sprak waren: 'Hoe ernstig begeer ik u
allen in mijn maag!' Spurgeon, die op dat krantenartikel en dat spotprentje wees, geeft dan als
commentaar: 'De prent zou nu niet al te zeer uit de tijd zijn: Hoe onnozel moeten de ganzen zijn,
die zich met hart en ziel aan zulke vossen toevertrouwen! Toch zijn er zo ganse kudden.' In Gods
Woord lezen we ook van vossen in de wijngaard. Te denken valt aan Hooglied 2 vers 15: 'Vangt
gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven; want onze wijngaarden
hebben jonge druifjes.' In Ezechiël 13 vers 4 lezen we: 'Uw profeten , o Israël, zijn als vossen in de
woeste plaatsen.'
De Engelse reformator Hugh Latimer sprak eens over vossen op de kansel toen hij het had over
het optreden van de roomse geestelijkheid. De roomsen wilden ten dage van de Reformatie de
Bijbel uit handen van de leken houden. De boodschap van Gods Woord konden ze toch niet goed
volgen. Stel je voor dat ze zouden lezen: 'Indien uw rechteroog u ergert, ruk het uit en werp het
van u!' Als mensen dat echt zouden doen, zou Engeland in weinig jaren een natie van blinde
bedelaars zijn, zo waarschuwden de roomse geestelijken. Latimer bracht daartegen in: 'Kinderen zijn
niet in staat om onderscheid te maken tussen een zinnebeeldige spreekwijze en haar verborgen
bedoeling.Voor volwassen mag het duidelijk zijn. Als wij bijvoorbeeld een vos zien afgebeeld die in
monnikspij de passie preekt, is er niemand die zich inbeeldt dat daarmee een vos wordt bedoeld.
Iedereen weet dat het gaat om list en geveinsdheid die zo dikwijls achter dat gewaad verborgen
worden.'
Ds. M. van Kooten

…………………………………………………………………………………………….
Wie nooit een dwaas is, kan nooit een wijze worden

Agenda
De kerkdiensten zijn met ook beeld en geluid te volgen via kerkomroep.nl
Week 22
Donderdag 02-06
20:00 Kerkenraadsvergadering
Week 23
Zondag 05-06; 1e Pinksterdag
9:30 Prof. Dr. W. Verboom uit Harderwijk
18:30 Ds. R.R. Eisinga uit Gorinchem
Maandag 06-06; 2e Pinksterdag
9:30 Ds. J.M. Molenaar uit Ede
Week 24
Zondag 12-06
9:30 Ds. L.W. Smelt uit Voorthuizen;
doopdienst
18:30 Ds. G.H. Vlijm uit Wezep
Zaterdag 18-06
20:00 Zangavond Woord & Daad

Week 25
Zondag 19-06
9:30 Ds. C.D. Zonneberg uit
Hardinxveld-Giessendam;
Voorbereiding Heilig Avondmaal
18:30 Ds. W.J. Dekker uit Amersfoort
Donderdag 23-06
19:15 Censura Morem
20:00 Avondmaalskring
Vrijdag 24-06
19:30 Boekentafel en muntverkoop
Zaterdag 25-06
19:30 Volleybaltoernooi

Week 26
Zondag 26-06
9:30 Ds. C.D. Zonneberg uit
Hardinxveld-Giessendam;
Viering Heilig Avondmaal
18:30 Ds. J.W. Hooijdonk uit Oldebroek;
Dankzegging Heilig Avondmaal
Terugkerende activiteiten
Zondagsschool (wekelijks)
9:300 Benjamin
Gebedskring;

04-06, 25-06 7:00
20:00

Kijk voor de actuele agenda op de website:
Meditatie kerkomroep: woensdag
hervormdbenschop.protestantsekerk.net/
agendapagina
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