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 Meditatie 

 
 

‘Wees in geen ding bezorgd..’ 

 
 

Ik word in dit vers aangespoord om niet de manager van mijn eigen leven te 

willen zijn. Om zodoende alles in de hand te hebben. Deze levenshouding 

brengt namelijk een enorme bezorgdheid met zich mee. Hierom is het Paulus 

vandaag te doen. Het gaat hem niet zozeer om bezorgdheid in het algemeen. 

 

Die managersmentaliteit boezemt me trouwens een ongekende angst in:  

ik ben niet volmaakt, dus dat betekent dat het zomaar mis kan gaan in mijn  

leven. Op zijn beurt brengt dit een enorme krampachtigheid met zich mee. Ik 

zet alle op alles om ook maar de kleinste tegenslag te voorkomen. 

 

Vanuit de gevangenis klinkt een andere aansporing. Een betere, welteverstaan. 

Paulus dringt mij om voor de dag te komen voor Gods aangezicht. Om daar 

die managersmentaliteit af te leggen. Om te belijden: ‘Ik heb mijn leven niet in 

de hand.’ Over overgave gesproken. Die overgave is dodelijk. Voor mijn  

bezorgdheid en voor mijn krampachtigheid. Ik ben er door genade goed mee. 

Ik mag het vervolgens - net als Paulus - aan andere doorgeven:  

‘Wees in geen ding bezorgd.’  

 

 

ds. L.W. den Boer 

  



                                   Column       

 

door Jan Zijderlaan 
 
 

Zoals sommigen weten (maar ook velen niet weten) heb ik in mei een  

fietstocht voor stichting ALS gemaakt, 1000 km in 6 dagen door heel Nederland. 

Toen ik de actie opgezet had en er vlak voor mijn tocht volop gedoneerd werd 

kreeg ik een bijzonder appje:  

 

“Mooi dat je je benen laat spreken voor verder onderzoek naar deze  

ontzettende rotziekte, Jan. Dat alleen al zal je vast goede benen geven.. en zo 

niet, dan kan de gedachte dat je benen het gewoon doen, je vast door slechte 

momenten slepen! Succes en geniet!” 

 

En dat deed me maar eens beseffen hoe bijzonder het is dat mijn lichaam het 

doet. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk komen de momenten maar zelden 

voor dat ik echt dankbaar ben, er is altijd wel iets. En laten we eerlijk zijn: We 

zijn verwend. Onze maatschappij is erop gericht om de lusten te vergroten en 

de lasten te verkleinen. We koken niet meer zelf, maar laten ons eten bezorgen. 

We gaan niet meer naar de winkel, maar bestellen online. Moeite is niet meer 

van deze tijd. Deze houding kan ook makkelijk binnendringen in onze kerken en 

geloofsleven. Christus volgen? Prima, maar dan wel op mijn manier. Wat ik wil 

zeggen is dat ons leven steeds drukker wordt, en alles steeds beter moet, en 

daarbij wordt er maar weinig stilgestaan bij de dingen waarin we gezegend  

worden. Ik denk dat het steeds meer van toepassing is dat nederigheid naar 

vreugde leidt. 

  

Terug naar de tocht, na een paar dagen reed ik door weer en wind door  

Nederland heen, en ook slechte klinkerpaden zag ik regelmatig voorbij komen. 

Het was zeker niet makkelijk en het heeft best wat pijn, moeite en slechte  

momenten gekost om de tocht te voltooien. Ook in onze geloofsleven zullen 

we dit tegenkomen, maar:  

  

Filippenzen 1:6 

“Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal 

tot op de dag van Jezus Christus.” 

  

We kunnen uitkijken naar de dag dat Jezus terugkomt en alle pijn weggenomen 

zal worden. En daarom wil ik je bemoedigen, geniet van de (kleine) zegeningen 

die God je geeft. Maar zoals in Jakobus 1:2-3 staat, vind ook vreugde in de  

verzoekingen want de beproeving van het geloof brengt volharding met zich 

mee! 



Voor de kinderen 



 

Bericht vanuit de Evangelisatiecommissie 
 

Tijdens de vergadering eind juni hebben Brans van der Vis, Henriette Timmerman en 

Toos Nap officieel afscheid genomen van de Evangelisatiecommissie (EC). Alle drie zijn 

zij vele jaren actief geweest in het organiseren van allerlei activiteiten: camping  

Evangelisatie, Alpha cursussen, Koffie ochtenden, Zomerlunches, Kerst diners noem 

maar op. 

  

De Evangelisatiecommissie is destijds ontstaan uit de koker van dominee Kortleve en 

voornamelijk gericht op niet-en rand-kerkelijke inwoners van Benschop. Toos vertelde 

dat in het begin de leden van de EC zelfs bij mensen thuis op bezoek gingen. Nu is dat 

laatste niet meer zo maar met voornoemde activiteiten hoopt de EC samen met U 

(niet kerkelijke) mensen uit onze buurt te betrekken bij de gemeente van Jezus  

Christus. 

  

De commissie bestaat nu uit Thijs Oskam, Alina van Woudenbergh, Berthilde Oskam 

en Evert Wiegeraad. Zij gaan verder op de ingeslagen weg en hopen samen met u het 

Evangelie zichtbaar, hoorbaar en voelbaar te maken in ons dorp. Wist u trouwens dat 

de “missie” van de Evangelisatiecommissie staat omschreven op de website van onze 

kerk? 

  

Nieuwe bestuursleden 

Tegelijkertijd willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u te vragen deel te  

nemen aan onze Evangelisatie commissie. Wij zoeken nog mensen die ideeën hebben, 

mee willen denken en/of helpen om het “Goede nieuws” handen en voeten te geven. 

Heeft u interesse dan kunt u altijd en vrijblijvend contact opnemen met een van onze 

bestuursleden. 

  

Bedankt alvast! In Christus verbonden  

Evert Wiegeraad   

 

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

Van eerste kreet tot laatste zucht 

leef ik in U, en U in mij. 

Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 

niets is er dat mij van U scheidt. 

Want U regeert, U overwint, 

U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 

Totdat U komt, mij roept voorgoed, 

bent U het doel van mijn bestaan. 

  

Lied 939 uit het Liedboek 

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 

stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 

Door golven heen, door storm en nacht 

leidt mij uw hand. U blijft nabij. 

Uw vrede diep, uw liefde groot 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 

Mijn vaste rots, mijn fundament, 

U bent de grond waarop ik sta. 

 

 



Jaarplanning 
 

Net als afgelopen jaar willen we als kerk ook dit jaar werken met een jaarplanning. Een 

jaarplanning is een agenda waarin we alle activiteiten willen opnemen, om zo dubbele 

boekingen te voorkomen en meer overzicht te creëren. Bijvoorbeeld: (bijzondere)  

erediensten, koffiedrinken, zingen na de dienst, bijbelstudiekringen, rommelschuur/

rommelmarkt, clubavonden, jeugdactiviteiten, kerkenraadsvergaderingen,  

ouderenmiddagen, gemeentedag enz. College/teamvergaderingen niet.  

  

Met elkaar moeten we dit document vullen en levend houden, daarom zal het ook 

steeds opnieuw geüpdatet worden. Het document zal staan op de website. We willen 

de agenda online hebben op het moment dat het winterseizoen van start gaat  

(D.V. 2e helft september). Wil iedereen die op wat voor manier data heeft voor in de 

agenda deze doorgeven aan Joran en Maria van Vliet? Zij gaan deze agenda coördineren 

en zijn bereikbaar via jaarplanning@hervormdbenschop.nl.  

  

Alvast bedankt voor ieders medewerking! 

……………………………………………………………………………………………. 

Dank– en bidpunten 
 

Wij willen danken voor: 

- dat we tot nog toe gespaard zijn gebleven en we elkaar weer mogen ontmoeten in   

- de kerk. 

- we weer mochten genieten van de vakantie. 

- zóveel zegeningen, ontelbaar! 

  

Wij willen bidden voor: 

- de broeders van de Kerkenraad, met alle regels rondom de eredienst. 

- een ieder die het moeilijk heeft, m.b.t. gezondheid, verdriet en gemis. 

- alle werkers in de gezondheidszorg, voor moed en kracht om vol te houden 

……………………………………………………………………………………………. 

Vanuit de kerkenraad | Heropstart werk in de wijken 
 

Het komende seizoen willen we het werk in de wijken weer opstarten. Veel zal nog  

afhangen van de ontwikkelingen rondom Corona. Toch is er ruimte om samen te  

komen. Zo komt er een Bijbelstudie in Maranatha op de dinsdagmorgen. Het is de  

bedoeling in oktober en november vier keer samen te komen. We werken in kleine 

groepen en bij voldoende belangstelling kan er een tweede groep opstarten. We  

starten om 10.15 uur met koffie en eindigen omstreeks 11.45 uur. Verdere informatie 

kunt u vinden in de Bazuin. Ook zijn ideeën welkom voor een jonge gezinnengroep.  

Deze kunnen we als huiskamergroep starten of in Maranatha. Hier kunnen jonge  

ouders elkaar ontmoeten. Als u nog ideeën heeft kunt u deze mailen naar de scriba :  

scriba@hervormdbenschop.nl 

http://hervormdbenschop.nl/


Open kaart | In gesprek met elkaar 
 

In verband met de afgelopen vakantietijd verschijnt er geen Open Kaart in deze Sonar. 

De Open kaart verschijnt weer in de Sonar van oktober. 

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

Open Doors | Psalm 23 bidden voor Noord-Korea 
  

Eens hoorde ik de uitspraak: “Als de kerk het Lichaam van Christus is, dan zitten de 

sterkste leden in Noord-Korea”. Zijn Noord-Koreaanse christenen beter dan wij? Nee. 

Alleen moeten zij het hoofd bieden tegen een extreme tegenmacht, die niets van het 

christendom toelaat. Maar er is een ondergrondse kerk in Noord-Korea! Bidt u mee 

voor hen? 

 

Psalm 23 geeft ons 7 lessen om te bidden voor onze broers en zussen. 

1. Dank God voor Wie Hij is. Hij blijft altijd dezelfde, ook in Zijn zorg voor de 

(gevangen) christenen. In welke moeilijke omstandigheden zij ook verkeren: God 

zorgt voor hen! 

2. Bid dat God de christenen in de gevangenkampen brengt naar frisse wateren en 

groene weiden. Deze metafoor staat voor elke plek waar God de ziel van mensen 

kan herstellen. 

3. Bid dat God de christenen waardig maakt. Hij heeft een groter doel.  Bid dat de  

gevangen christenen dit doel zullen blijven herkennen, en steeds weer nieuwe 

kracht krijgen om hieraan trouw te blijven. 

4. Bid dat de christenen niet bang zijn wanneer hun wegen door een donker dal gaan. 

U kunt denken aan marteling, honger, mishandeling, verkrachting of executie. Bid 

dat de vrede van God met hen is in al deze situaties. 

5. Bid dat God hen troost. Sinds het begin der tijden troost God mensen, in het     

bijzonder Zijn kinderen. 

6. Bid dat de Heer de gevangenen aan Zijn tafel zal uitnodigen, voor het oog van de 

vijanden. Dat christenen een hemels perspectief ontvangen op hun situatie. En dat 

vijanden zich zullen bekeren, wanneer zij Gods zorg voor de christenen           

waarnemen. 

7. Dank de Heer dat wij tot in lengte van dagen in Zijn huis mogen verkeren. 

  

U kunt er één punt uithalen wat u aanspreekt. Bid ervoor op een vast moment of als 

het in uw gedachten opkomt. Fijn dat u meebidt! 

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

Hoopvol, uit Habakuk 2:14 

  

Maar er zal een tijd komen waarop de aarde helemaal vol 

zal zijn met de kennis van de heerlijkheid van de Here, 

net zoals de zee boordevol water is. 



Gedragen 
  

Wat de komende tijd ons zal brengen? Je weet het niet. 

David, de herder, de dichter, weet het ook niet. 

Hij weet wel dat hij achtervolgd wordt door Saul, zijn koning en zijn schoonvader. 

'Zij houden God niet voor ogen.' Ze zijn van God los, die terroristen! 
  

In het Bijbelboek Samuël lees ik een uitspraak van Saul die mij sterk aan koning  

Herodes doet denken: woorden over de grote Zoon van David. 'Zorg ervoor dat u al 

zijn schuilplaatsen te weten komt en kom dan met de precieze gegevens bij me terug. 

Dan zal ik met u meegaan, en als hij zich inderdaad bij u in Juda bevindt, zal ik hem  

tussen alle duizenden inwoners van het land weten te vinden.' Het is alsof je Herodes 

hoort als de wijzen uit het oosten hem vragen waar de pasgeboren koning der Joden 

is. De geschiedenis herhaalt zich: Saul, Herodes, Nero, Hitler, de terroristen in Irak en 

Syrië.....Het gaat maar door. 
  

Hoe houd je die vijandschap uit? Het antwoord lees ik in Psalm 54. 'Zie, God is mijn 

helper, de Heer is het die mijn leven draagt'. David houdt God voor ogen. 
  

De Nigeriaanse kok Harrison zat drie dagen in een scheepswrak op de bodem van een 

oceaan, als Jona in de vis. Na 62 uur werd hij bevrijd uit het wrak van het schip dat  

tijdens het slepen van een olietanker was gekapseisd en gezonken. Beelden op YouTube 

gingen de hele wereld over. 
  

Harrison wist te overleven omdat hij in het gezonken schip in een luchtbel zat. 

Een Nederlands duikteam haalde vier levenloze lichamen boven water. Tot verrassing 

van de duikers verscheen in het schip opeens een bewegende hand. Die bleek van  

Harrison te zijn. Zijn redding schreef de Nigeriaan toe aan God. Op de oceaanbodem 

citeerde hij voortdurend Bijbelverzen uit onder andere Psalm 54, de psalm die ik  

zojuist citeerde. Zo bad hij: 'Oh, God, save me. The Lord sustains my life.' (Red mij. De 

Heer ondersteunt mijn leven) Een vers uit die Psalm had hij ook in zijn mobieltje staan, 

toegezonden door zijn vrouw. 
  

Mooi! Heel mooi. Wel jammer voor de andere opvarenden. Die had God zeker even 

vergeten te redden......Ja hoor, daar gaan we weer: altijd maar die vraagtekens! 

Ze zijn wel reëel: waarom David wel, maar de vermoorde kinderen in Bethlehem niet? 

Daar hebt u geen antwoord op. Ik ook niet. Nog niet. Dat komt, te zijner tijd. Of niet, 

als eenmaal al onze vragen verstommen. 
  

Laten we onze vraagtekens zetten, maar onze uitroeptekens niet vergeten. Want God 

draagt, dwars door de dood heen! 'Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn  

leven draagt.' 
  

Niemand weet wat de komende tijd ons brengen zal. Eén ding staat vast: God draagt 

ons leven dag aan dag!  
A.F. Troost 



  
 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

 

Kerkdiensten zijn met beeld en geluid te volgen via kerkomroep.nl  
 

Week 36 

Zondag 05-09 

9:30   Ds. C. Bos; Doopdienst  

18:30 Ds. A. Goedvree uit Hoevelaken;  

     voorbereiding Heilig Avondmaal 

 

Week 37 

Zondag 12-09 

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

18:30 Ds. C. Bos; dankzegging Heilig Avondmaal 

 

Week 38 

Zondag 19-09 

9:30   Ds. H.M. Burggraaf uit Noordeloos 

18:30 Ds. J. de Wit uit Jaarsveld 

 

Week 39 

Zondag 26-09 

9:30   Ds. C. Bos; scholenzondag 

18:30 Ds. R.R. Eisinga uit Gorinchem 
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