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‘En Hij zei opnieuw: Waarmee zal Ik het Koninkrijk van God vergelijken? Het is  

gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het  

helemaal doorzuurd was.’ 

Lukas 13 vers 20-21 

 

 

De gelijkenis van het zuurdeeg gaat over Gods werk in de wedergeboorte. De 

vrouw in de gelijkenis neemt zuurdeeg en kneedt het door drie maten meel. 

Deze hoeveelheid staat gelijk aan vijftig pond, genoeg om voor honderd  

personen brood te bereiden. Ze kneedt het erdoorheen en laat het  

vervolgens een nacht staan. De volgende dag is het deeg gerezen. Tussen  

vandaag en morgen ligt het geheim van zuurdeeg. 

 

 

Opnieuw gaat het om de verhoudingen. Het is maar een klein stukje zuurdeeg 

in verhouding tot het meel. De uitwerking is groot, want de volgende dag is 

het hele meel ervan doortrokken. Zo is de verborgen kracht van het Woord 

van God. Aan de buitenkant is deze kracht niet direct zichtbaar, maar ons  

leven wordt er geheel van doortrokken. De Heilige Geest verbergt het in ons 

leven. Maar het blijft niet verborgen, want het Woord heeft kracht en  

verandert ons leven!  

 

Ds. G.H. Kruijmer 



                                   Column       
 

door Arie Schouten 
 

 

Het wintert stevig nu ik aan deze column schrijf. Temperaturen ver onder nul 

hebben we ineens op de thermometer. Iets wat nauwelijks meer zou gaan  

gebeuren is nu aan de hand. De natuur heeft haar eigen gang door de tijd heen. 

Na regen komt zonneschijn, na de kou komt het voorjaar enzovoort.  

 

Na heel veel negatiefs zien we de kracht van de natuur steeds weer zijn gang 

gaan. Hoewel we niet kunnen ontkennen dat er een verandering plaatsvindt in 

de afgelopen jaren. Steeds warmer en droger lijkt het nieuwe normaal. Dan is 

een stevig wintertje even een tik de andere kant op. 

 

In het nieuws is ook steeds aandacht voor het afnemend geloof onder de  

Nederlandse bevolking. De hedendaagse mensen zijn niet meer zo van hemel en 

hel. De hel is voor velen toch al een achterhaald dreigconcept. Die bestaat echt 

niet op de manier waarop dat ons verteld is. We werden bang gemaakt om op 

die manier in het spoor te blijven, lijkt de opvatting te zijn. Maar is dat ook zo 

bedoeld? Moesten we bang gemaakt worden met een hel om toch maar te  

streven naar de hemel? Hoe het ook is het heeft opgeleverd dat heel veel  

mensen afgehaakt zijn bij de kerk. Erger is dat ze zeggen niet meer te geloven in 

de God van de Bijbel. Afstand genomen hebben van een Schepper God die  

omziet naar en zorgt voor de Schepping als geheel. 

 

Schepper en schepsel zijn nauw met elkaar verbonden zo lees ik in psalm 8. 

Daar zien we de psalmdichter juichen over Gods macht en het werk van Zijn 

vingers. Zon, maan en sterren zijn gemaakt door Zijn vingers. De mens is bijkans 

als een god geschapen. Dat was het ideaal maar toen de mens als God wilde zijn 

ging het mis. God is de Allerhoogste en heeft geen mensen naast zich nodig die 

Hem naar de kroon steken. Hoe zouden we ook kunnen, schepsel die de  

Schepper op een zijspoor kan zetten?  

 

Gelukkig heeft God ons voldoende te doen gegeven, helaas wel met een zuur 

randje. In het zweet gewerkt zul je vanaf die tijd je brood eten. Dus zwoegen en 

ploeteren in plaats van zorgeloos genieten. Terwijl er nu gestreefd wordt naar 

zorgeloos genieten. Jammer dat er de volgende dag al meestal een kater wacht. 

Hoofdpijn in plaats van vreugde en blijdschap voor alle gaven die God ons 

schenkt. Hou dat maar voor ogen, genadebrood smaakt nog zo slecht niet. 



Voor de kinderen 



Bericht vanuit de Zendingscommissie | Zendingsmaatje 
  
Het afgelopen jaar lanceerde de GZB een nieuw initiatief: Zendingsmaatje. Wellicht 

heeft u hier al van gelezen in het dagboek ‘Een Handvol Koren’. Als Zendingsmaatje 

bent u onderdeel van het wereldwijde zendingswerk, 

door voor de zendingswerkers te bidden, mee te  

leven en mee te geven. U bent al voor € 5,- per 

maand verbonden met zendingswerkers, zoals Geert 

en Florien Lustig, die wij vanuit onze Hervormde  

gemeente Benschop ondersteunen. Ook kunt u  

natuurlijk Zendingsmaatje worden van een andere 

zendingswerker of van zending in algemene zin. U 

kunt Zendingsmaatje worden via 

www.zendingsmaatje.nl of door het invullen van de 

antwoordkaart die u in het dagboekje ‘Een Handvol Koren’ kunt vinden.  

  

Als Zendingsmaatje zorgt u ervoor dat de GZB wereldwijd meer mensen bereikt met 

het Evangelie. Daarom van harte aanbevolen! 

……………………………………………………………………………………………. 

Biddag    . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Woorden zijn vaak arm - de taal van het hart is rijk 
 

Nel Benschop 

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

Biddag is je zorgen bij 

de Heere neerleggen, 

en je weet niet hoe 

je verder moet, 

tegen Hem mag 

je alles zeggen, 

Hij weet wat je 

denkt en voelt. 

Biddag is in gebed 

tot de Heere gaan, 

danken voor wat 

Hij heeft gegeven, 

en vragen of Hij 

mee wil gaan,  

en nabij wil 

zijn in je leven. 

Biddag is ook een  

moment stilstaan, 

tijd nemen voor 

bijbellezen en gebed, 

en niet alleen 

maar doorgaan, 

met biddag word 

je even stilgezet. 

Drie dingen verontrusten mijn gemoed: 

ten eerste dat ik sterven moet. 

Het tweede verontrust mij nog meer: 

dat ik niet weet wanneer. 

En het derde verontrust mij bovenal: 

dat ik niet weet waar ik komen zal. 

Drie dingen troosten mijn gemoed: 

ten eerste de gave van Jezus' bloed. 

Het tweede troost mij nog veel meer: 

dat Hij ook is mijn God en Heer. 

Het derde troost mij bovenal: 

dat ik eenmaal bij Hem wonen zal! 

 

Gekregen van een ouder gemeentelid 

http://www.zendingsmaatje.nl


Tip van de redactie 
 

Je kunt gewoon de Bijbel lezen, maar je kunt tevens via je telefoon of tablet 

verschillende gratis apps downloaden die erg fijn zijn in gebruik.  

 

De Bijbel app voor kinderen 

 

Een app met geanimeerde verhalen uit de Bijbel speciaal voor kinderen.  

Kleurrijke illustraties, spelletjes en activiteiten met kindvriendelijke navigatie. 

 
 

EO Bijbel Open 

In deze app krijg je iedere dag een video-meditatie, een korte overdenking 

met een  begeleidende tekst en een prachtig lied van Nederland Zingt. De 

overdenkingen zijn o.a. van Arie van der Veer, Jurjen ten Brinke, Paul Visser en 

vele anderen.  
 

Nederland Zingt 
 

Een app waar fijne afspeellijsten op staan zoals bemoedigende liederen,  

Johannes de Heer, Opwekking etc. Daarnaast staat er ook info op over EO 

programma’s en interviews met BN-ers van de EO. Kortom een aanrader. 

 
 

Bijbel app 

Een app die elke dag een tekst zet op Je telefoonscherm. De app is er in  

verschillende vertalingen zoals bijvoorbeeld HTB, NBG51, HSV etc.  

Daarnaast is de app ook in veel talen beschikbaar. De app krijg je zeven  

dagen per week en is heel gebruiksvriendelijk. 
 

Eerst dit 

Dit is een initiatief van de EO en IZB en gebaseerd op de tekst ‘zoek eerst 

het Koninkrijk van God’. Het is een bijbelpodcast en is zes dagen in de week 

te beluisteren. Iedere dag is er een overdenking van zeven minuten die  

geïnspireerd is door een Bijbeltekst en gepresenteerd door diverse sprekers. 
 

Christenen van Israël (via YouTube of website christenenvoorisrael.nl) 

Elke avond (ma-vr) via livestream te bezoeken vanaf 19.30 uur. Iedere  

werkdag een ander thema met diverse sprekers en onderwerpen. De moeite 

waard om te luisteren. 

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

Als u niet eerder wilt bidden dan wanneer u weet of u bevindt waardig en  

geschikt te zijn, moet u nooit bidden.        
 

Maarten Luther 



Leesrooster ter voorbereiding Heilig Avondmaal 
 

Maandag 1 maart | Manna 

Lezen Exodus 16:1-16 en 31 - Blijven geloven in Gods belofte en overgaan van slavenkost 

naar Genadebrood 
 

Dinsdag 2 maart | Rijkdom 

Lezen Prediker 5:12-18 -  In de goede dingen een andere rijkdom ontdekken namelijk Gods 

broodnodige genade 
 

Woensdag 3 maart | Naar de Gods berg 

Lezen 1 Koningen 19:1-8  - Gods voeding op het einde van onze krachten 
 

Donderdag 4 maart | Vaders wil 

Lezen Johannes 4:31-38  - Jezus deelde Zichzelf als teken van Gods verzoenende liefde 
 

Vrijdag 5 maart | Delen  

Lezen 2 Korintiërs 9:6-15 -  Gods gerechtigheid doen als dank voor Zijn genade 
 

Zaterdag 6 maart | Overvloed 

Lezen Marcus 6:30-44  - Jezus leert ons wat delen is waarbij Hij Zelf gedeeld wordt  

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

Bid dikwijls, want het gebed is een schild voor de ziel, een offer aan God en 

een roede voor de satan. 
 

John Bunyan 
 

……………………………………………………………………………………………. 

Bericht vanuit het bloemengroet team 
 

Hierbij een berichtje i.v.m. wijzigingen binnen het bloemengroet team. In januari zijn wij, 

Marry Rietveld en Anneke van Es, gestopt binnen het team van de bloemengroet. Wij 

hebben vanaf het begin, dat de bloemengroet er is, augustus 2011, met veel liefde zieke 

gemeenteleden mogen bezoeken en bemoedigen met een bloemetje namens onze  

hervormde gemeente.  

  

Ook worden nieuw ingekomen gemeenteleden, door één van ons team, hartelijk  

welkom geheten in onze hervormde gemeente. Namens de diaconie mogen we hen 

een kaars en een jaarabonnement op de Bazuin aanbieden. 

  

Dankbaar en blij, zijn we, dat Fokelina  Verlaan en Toos Schouten deze mooie taken van 

ons over willen nemen. Naast Fokelina en Toos, zitten Nel Bos, Corrie Brust en Mas 

Verhoef in het team. 

  

Wij wensen het bloemengroet team, van harte Gods zegen toe! 



Open kaart | In gesprek met elkaar 
 

Ik, Janine Copier, ben in gesprek met  Wendy van Vliet- Hilgeman, 23 jaar, sinds 15 mei 

getrouwd met Reino van Vliet. Sindsdien woont zij in Benschop, maar komt  

oorspronkelijk uit Kamerik. Ze werkt sinds 2 jaar in de Hoogstraat revalidatie op de 

dwarslaesie afdeling. Ze vind het leuk om te wandelen, lekker buiten te zijn en met 

vriendinnen af te spreken.  

 

Wat vindt jij positief aan onze kerk? 

“Toen ik in 2016 met Reino meeging naar de kerk, viel het mij meteen op dat er echt 

een enorme groep jeugd is. Iedereen was meteen heel geïnteresseerd, en wilde van  

alles over mij weten. Dit kwam ook naar voren tijdens de jeugdweekenden waar ik 

mee naartoe ben geweest. Ik vond het fijn dat ik meteen werd opgenomen in de groep 

en niet als buitenstaander werd gezien. De kerk van Kamerik en Benschop verschillen 

niet veel van elkaar, alleen merk ik dat Benschop iets verder is wat betreft open staan 

voor activiteiten met jeugd en het gebruik van de weerklank.”  

 

Welke vakantie vergeet jij nooit meer, en waarom niet? 

“In mei 2019 gingen we met een groep jongeren uit de kerk van Kamerik voor 10  

dagen naar Israël. De helft van de dagen gingen we het land ontdekken en de andere 

helft hebben we vrijwilligerswerk gedaan. We hebben geholpen in een gaarkeuken waar 

eten wordt gekookt voor arme mensen en we hebben ook geholpen bij het klussen 

aan een flat. Israël is een prachtig land met een prachtige geschiedenis. Het land is erg 

gastvrij en de inwoners waren altijd heel geïnteresseerd in wie wij waren en wat we 

kwamen doen. Ik zou graag nog een keer terug willen gaan. Wat ook nog een  

bijzondere ervaring was, is dat ik mijn eerste avondmaal in de kerk in Israël heb gevierd. 

Dit was namelijk mijn eerste vakantie nadat ik in april belijdenis had gedaan. Het ging 

iets anders dan in onze kerk, je liep langs en pakte dan een stukje brood en slok wijn, 

hierna werd iedereen gezegend. Dit was een hele mooie en bijzondere ervaring die ik 

niet snel zal vergeten!” 

……………………………………………………………………………………………. 

Dank- en bidpunten 

Wij willen danken voor: 

- voor alle weldaden, ze zijn ontelbaar 

- voor gezondheid 

- voor zorgzame mensen om ons heen 

- dat er weer mogelijkheid is tot fysiek jeugdwerk in de gemeente 

- de geboortes in de gemeente, God gaat door met Zijn verbond! 

 

Wij willen bidden voor: 

- alle mensen die verdriet hebben, 

- alle mensen die somber en depressief zijn 

- alle zieken en met mensen met een gewond hart 



  
 

 

 

 

 

 

Agenda 
Kerkdiensten zijn te volgen via kerkomroep.nl  

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

Week 09 

Dinsdag 02-03 

14:30 Ouderenmiddag online 

Woensdag 03-03 

20:00 Meditatie en muziek via kerkomroep   

   en kerkradio 

 

Week 10 

Zondag 07-03; 4e lijdenszondag 

9:30   Ds. C. Bos; viering Heilig Avondmaal 

18:30 Ds. C. Bos; dankzegging  

    Heilig Avondmaal 

Woensdag 10-03; Biddag 

9:30   Bijeenkomst scholen 

18:30 Ds. C. Bos 

 

Week 11 

Zondag 14-03; 5e lijdenszondag 

9:30   Ds. J.T. Maas uit Vinkeveen 

18:30 Ds. C. Bos 

Woensdag 17-03 

20:00 Meditatie en muziek via kerkomroep  

   en kerkradio 

De volgende Sonar verschijnt op:  28 maart ‘21  

Inleverdatum: 10 maart ‘21  

Redactie: Kees-Jan v/d Louw,  Clazien Schep,  Arie Schouten,   

              Sander Schouten en Maria van Vliet 

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com  

Week 12 

Zondag 21-03; 6e lijdenszondag 

9:30   Ds. C. Bos 

18:30 Ds. E.K. Foppen uit Den Haag;   

    Themadienst 

Woensdag 24-03 

20:00 Meditatie en muziek via kerkomroep     

   en kerkradio 

Zaterdag 27-03 

07:00 Gebedskring 

 

Week 13 

Zondag 28-03; 7e lijdenszondag 

Nieuwe Sonar 

9:30   Ds. C. Bos 

18:30 Ds. G.H. Vlijm uit Nieuwer Ter Aa 

 

Terugkerende activiteiten 

Onder 18 jaar fysiek weer toegestaan 

Catechisatie (wekelijks) 

- 12-15 jaar; maandag 19:00 

- 16-18 jaar; dinsdag 19:00 

- 18+; dinsdag 20:00 

Kinderkoor (wekelijks); dinsdag  15:00 

Kinderclub;   03-03,  17-03,  31-03  18:45 

Club 12-14 jaar;  12-03,  26-03  19:30 

Club 14-16 jaar;  05-03,  19-03 19:30 

JV 16+;            07-03,  21-03 20:00 

Let op!  
 

Activiteiten en aanvangstijden 

onder voorbehoud i.v.m. de  

geldende maatregelen 


