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Voorwoord
Het thema van deze uitgave van ‘Het Visnet’ is de Reformatie.
 
Precies 500 jaar geleden, op 31 oktober 1517, maakte Maarten Luther zijn 95
stellingen vast aan de deur van de slotkapel te Wittenberg.
Hij stelde de misstanden in de katholieke kerk van die tijd aan de orde en wilde
terug naar wat Gods Woord leert. Alleen door het geloof en alleen uit genade
kan men zalig worden.
Dat is het evangelie wat ook in de kerkdiensten te horen valt.
 
Er zal in Stellendam op 31 oktober ook een herdenkingsdienst over ‘500 jaar
Reformatie’ zijn.
 
Verder zijn er bijdragen over het jaarthema ‘Hoor Israël’.
De Joodse najaarsfeesten zijn belangrijk voor het Joodse volk en wij als christe
nen kunnen hier veel van leren.
 
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de kerkelijke activiteiten en we
wensen u veel leesplezier toe.
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Marc Chagall 
De worsteling van Jacob met de Engel
1960 - 1966 Öl auf Leinwand

Al de heid’nen, door Uw handen
 
voortgebracht in alle landen,
 
zullen tot U komen, Heer’,
 
bukken voor Uw aanschijn neer
 
en Uw naam ter ere leven.
 
Gij zijt groot en hoogverheven,
 
Gij doet duizend wonderheen:
 
Gij zijt God, ja Gij alleen.
Psalm 86:5 
 
 

Op het gebed van Izak wordt zijn vrouw
Rebekka, die onvruchtbaar is, toch
zwanger, en wel van een tweeling. De
Heere zei tegen haar:  er zijn twee vol
ken in uw schoot.
Het verhaal gaat dat Jakob in de
baarmoeder de hiel van zijn broer Ezau
vasthield. Jakob wordt dan ook ver
bonden aan de naam hielenlichter of
bedrieger.
God  beloofde al dat Jakob, de jong
ste, de belangrijkste zou zijn, en dat hij
het recht van de eerstgeborene zou
ontvangen. Hij moet in geloof aanvaar
den dat hij dat recht zal hebben. Ezau
blijkt in eerste instantie geen waarde te
hechten aan dat recht. Hij verkoopt
dat zelfs aan Jakob voor een schotel
linzensoep.
Izak wil op zijn sterfbed toch de belang
rijkste zegen aan zijn oudste zoon
geven. Wat God beloofd heeft, willen
Rebekka en Jakob door bedrog verkrij
gen. Als Ezau merkt dat Jakob de
zegen die bij het eerstgeboorterecht
behoort, ontvangen heeft, is hij woe
dend. Jakob moet vluchten. Hij komt
bij Laban terecht, waar hij gaat werken
als schaapherder. In deze periode
doet Jakob ook zijn naam eer aan: hij
bedriegt, maar hij wordt ook bedro
gen.
Na 20 jaar keert hij met zijn 2 vrouwen
Lea en Rachel, zijn kinderen, zijn knech
ten en zijn vee terug. Hij is een rijk man 
geworden.
Zijn broer Ezau hoort dat en gaat hem
tegemoet. Jakob moet echter de rivier
Jabbok nog oversteken. In een vastge
stelde volgorde gaan ze de rivier over.
Jakob blijft alleen achter om te bidden.
Dan komt daar een “MAN”, die met
hem worstelt. Het  is een worsteling tot
de dageraad, zijn heup wordt zo aan
geroerd dat Jakob mank is. De “MAN”
zegt: laat Mij gaan! Maar Jakob ant
woordt: ik laat U niet gaan, tenzij U mij

zegent. Hier blijkt de vastberadenheid
van Jakob. Hij krijgt van God een an
dere naam: ISRAEL, dat betekent strij
der van God.
Verder in het Oude Testament is Israël
meestal de naam van het volk, een
erenaam. In de Thora wordt vaak de
term “kinderen Israëls” gebruikt.
Het meest karakteristieke van Israël is
zijn relatie tot JAHWE, het is Zijn volk,
door Hem uitverkoren. Met dit volk sloot
Hij Zijn verbond, waarin Hij het tot een
God zou zijn en het Hem tot een volk
zou zijn. De God  van hemel en aarde
heeft  aan dit kleine volk een bijzonde
re bestemming gegeven onder de
volken. Dit volk kreeg  het EERSTGE
BOORTERECHT.
 
“Lof zij de God van Israël, den Heer’,
Die aan Zijn erfvolk dacht.” 
 
Uit dat uitverkoren volk is ook de Verlos
ser voortgekomen. Hij, Die er voor alle
mensen zal zijn. Eerst voor de Joden,
maar ook voor hen die voortgekomen
zijn uit heidense volken.
 
“En u, Bethlehem-Efratha, al bent u
klein onder de duizenden van Juda, uit
u zal Mij voortkomen Die een Heerser
zal zijn in Israël.” ( Micha 5: 1) 
 
Het Nieuwe Testament is gericht op de
vervulling van Gods heilsbeloften die
werkelijkheid geworden zijn door Zijn
Zoon Jezus Christus.
Zij die Christus aannamen als hun
Verlosser worden in Handelingen 11:
26 voor het eerst christenen genoemd.
Zij zijn voortgekomen uit de heidense
traditie.
 
Gert Korteland.

Eerstgeboorterecht
“Het ene volk zal sterker zijn dan het ander
en de meerdere zal de mindere dienen.”
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Visserslatijn
Geboorte
Noa Janna Maria, dochter van Karien
en René Okker, werd 23 september
geboren. ‘Door Gods handen ge
maakt en in Zijn hart geborgen. We
zullen met alle liefde voor je zorgen.’
hebben de ouders op het kaartje laten
zetten. We feliciteren hen van harte
met Noa en wensen hen toe veel liefde
en vreugde om voor haar te zorgen en
bidden met hen dat zij de vreugde en
liefde van onze Hemelse Vader zal er
kennen in haar leven. We heten Noa
welkom als jongste lid van de
gemeente!
 
Hans en Riet Both werden opnieuw opa
en oma door de geboorte van Daan,
een zoontje van hun kinderen Suzan
en Wouter. Dina en Bram Breederveld
en Aleida en Rinus Verhage kregen
een kleinzoon erbij: Beau, zoon van
Pieter en Rebecca. Deze grootouders
ook van harte gefeliciteerd!
 
Zieken
Wil van den Boogert heeft een heftige
periode achter de rug. De negatieve
uitslag van het bevolkingsonderzoek
voor borstkanker, de verdere onder
zoeken, uitslagen, behandelingen en
operatie zette het leven in 1 keer in een
ander perspectief. Groot is de dank
baarheid dat ze in vertrouwen op haar
Heere deze weg kon gaan en wonder
lijk getuige mocht zijn van genezing.
We wensen onze zuster en broeder
sterkte toe bij verder herstel.
Onze zuster Marie Braber ondergaat
haar laatste chemokuren. Het is ons
gebed dat het resultaat goed zal zijn
en tot herstel zal leiden. We dragen
haar samen met haar man en zoon
Remco op aan Gods genadetroon in
deze spannende periode.
Mijn vrouw, Anja, heeft enkele onder
zoeken gehad en zal er nog één moe
ten ondergaan. Uitslagen zijn tot nu
goed. Langzaam vindt herstel plaats.
 
Huwelijksjubileum
Ons kostersechtpaar, Wim en Henny
Grootenboer waren 29 september 45
jaar getrouwd. Ze hebben daarvoor
dank aangevraagd in de eredienst.

Mooi om met elkaar de dank te bren
gen bij de Heere in het midden van Zijn
gemeente. We feliciteren hen van
harte en wensen hen nog vele jaren
alle goeds toe met hun gezin.
 
Bakkie troost
Zondag 15 oktober was er de eerste
ontmoeting. Een prachtig initiatief.
Geef het door aan mensen om u heen.
Vanaf nu elke derde zondag van de
maand. Voor iedereen die alleen is
komen te staan door verlies of er alleen
voor staat en het gezellig vindt om op
de zondag samen een bakje koffie te
drinken en een broodje met soep te
eten. Mensen uit de kerkdienst of die
rond 11.30 uur bij de Rank komen zijn
welkom. Informatie bij Corrie Moijses.

Kerkdienst in beeld
Allereest voor onze oudere of chro
nisch zieke gemeenteleden die niet
meer in staat zijn naar de kerkdiensten
te komen is er het prachtige middel
van een uitzending via beeld. Zo kan
de betrokkenheid meer ervaren wor
den. Het is als gemeente ook mooi dat
we via beeld iets mogen laten zien van
een levende gemeenschap, ontmoe
ting van mensen voor het aangezicht
van God. Zo kan dit middel ook tot
zegen zijn voor mensen die zoekend
zijn op internet naar diensten om mee
te maken.
 
Vacatures
Vier vacatures, 3 ouderlingen en 1
diaken, moeten vervuld worden. Laat
het een gebedszaak zijn dat de Heere
God mannen aanwijst en bekwaam
maakt een periode van hun leven in
het ambt te staan en de gemeente te
dienen.

Ambtsjubileum
Zondag 27 augustus was het 40 jaar
geleden dat ds. C. Oorschot aan
onze, en daarmee zijn eerste, ge
meente verbonden werd. We zijn
met hem dankbaar voor de periode
dat hij hier heeft gearbeid en al die
andere jaren elders dat hij in Gods
Wijngaard bezig mocht zijn. We
wensen hem en zijn vrouw Gods
zegen in de avond van hun leven
met uitzicht op die Grote Morgen.
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Stilte meditatie

handlettering

'lernen'

zingen

Workshops 
'Go Go im' Joods kinderspel maken

START - WEEKEND 23&24 SEPTEMBER

gezelligleerzaamplezierverdiepend
mooiverrassendsamenbindendtop
uitdagendliefdevolrustdruktegenieten

groepsgesprek
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Maarten Luther, gedreven en
onverzettelijk
'Luther was een probleem. Een moeilijk mens. En dat niet
alleen voor de paus en de keizer, maar ook voor de
andere reformatoren en voor de mensen om hem heen.
' Zo begint Herman Selderhuis zijn biografie van Maarten
Luther. Het is een schitterend boek, prachtig geïllustreerd
en uitgegeven door uitgeverij De Banier, waarin de lezer
meegenomen wordt in het veelbewogen leven van
Maarten Luther vanaf zijn geboorte in 1484 in Eisleben,
zijn kinderjaren in Mansfeld tot aan zijn overlijden in 1546
opnieuw in Eisleben. De betekenis van Luther voor de
ontluikende Reformatie komt uiteraard uitvoerig aan
bod. Daarmee heeft Luther geschiedenis geschreven.
Maar het leven van Luther behelsde meer. Selderhuis laat de hele Luther zien. Hij
prijst zijn sterke kanten, maar schrijft even openhartig over zijn zwakheden en
falen. 'Luther, een mens op zoek naar God' is een must voor iedereen die zich 
met het oog op de herdenking van 500 jaar Reformatie wil verdiepen in het leven
van de Duitse Reformator.
 
Levensfasen
Het levensverhaal van Maarten Luther wordt in tien hoofdstukken verteld. De titels
van de hoofdstukken duiden de verschillende levensfasen aan: kind, student,
monnik, exegeet, theoloog, architect, reformator, vader, professor en profeet.
Het is een vondst om langs deze invalshoeken de ontwikkeling van Maarten
Luther in beeld te brengen, hoewel de scheiding tussen deze invalshoeken
en rollen maar relatief is. 
De eerste beide hoofdstukken zijn gewijd aan zijn jeugd. Het beeld dat Luther
zelf heeft opgeworpen als zou hij van zeer eenvoudige komaf zijn geweest, wordt
gerelativeerd. Zijn ouders waren niet arm en zijn vader had ambitieuze plannen
voor zijn zoon die maar het beste rechten kon gaan studeren. Luther knapte
daar echter op af en zeer tegen de zin van zijn vader koos hij voor het klooster.
De band met zijn vader is een terugkerend thema in het boek. Selderhuis ontze
nuwt de opvatting dat Luther daar een trauma aan zou hebben overgehouden.
Op essentiële momenten in het leven houden ze elkaar vast. Zijn vader is aan
wezig bij zijn priesterwijding in 1507 en bij zijn huwelijk met Katharina van Bora
in 1525. Luther is diepbedroefd als hij vijf jaar later in Coburg, waar hij de uitkomst
van de rijksdag in Augsburg afwacht, per brief op de hoogte wordt gesteld van
het overlijden van zijn vader.
 
De breuk
Luther ging in 1505 het klooster in om monnik te worden. Hij bleef dat tot 1524
(toen hij zich definitief van zijn monnikspij ontdeed), maar eigenlijk - zo zegt
Selderhuis aan het einde van zijn boek - is hij zijn hele leven 'monnik', een god
zoeker, gebleven. Zijn hele wetenschappelijke ontwikkeling als exegeet, theo
loog en architect/grondlegger van de Reformatie heeft hij als monnik geleefd.
Hij was een talentvolle, leergierige en ook scrupuleuze monnik die zich met
overgave stortte op de studie van de Heilige Schrift en daarover doceerde en
preekte.
Het boek geeft een goed inzicht in het ontstaan van het conflict met Rome dat
begon met de kritiek op de praktijk van de aflaat, maar allengs complexer werd,
verdiepte en verhardde. Van cruciale betekenis is het geloofsinzicht dat een
mens zelf niet in staat is zijn gerechtigheid tegenover God te verwerven, maar
daarvoor geheel afhankelijk is van God's genade. Het wordt de grondtoon van
zijn hele theologie.

 
31 oktober 2017 is het 500 jaar gele
den dat Maarten Luther zijn 95 stel
lingen vasthechtte aan de deur van
de slotkapel te Wittenberg.
 
Wij willen hier aandacht aan geven
door middel van deze reformatie
herdenkingsbijeenkomst.
 
De medewerkenden van deze
avond zijn:
dirigent Jurriën van Kooten
organist Wiljan de Geus
Sprekers:
Ds. W.J. van der Griend
Ds. B.D. Bouman
Ds. D. Hoolwerf
 
Bij de uitgang zal er een collecte
worden gehouden voor
Open Doors.
De organisatie ziet uit naar uw aan
wezigheid en hoopt u
de 31e te ontmoeten.
HHK GK HG

De ware schat der Kerk
echter is het heilig evan
gelie van de heerlijkheid
en de genade van God. 
 
Stelling 62 van de 95 stellingen van
Luther
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Dr. Herman J. Sel
derhuis, Luther, een
mens zoekt God,
uitgeverij De Ba
nier, ISBN 9789462
786424, gebonden
1e druk 336 pagina's, prijs € 24,95

tussen broers te beslechten reisde hij
in januari 1546 naar Eisleben, zijn ge
boorteplaats waar hij in de nacht van
18 februari sterft. Enkele dagen later
wordt hij in Wittenberg begraven.
Herman Selderhuis is er in geslaagd om
de persoon van Luther tot leven te
brengen. Het is van het begin tot het
einde een spannend boek dat de lezer
meeneemt naar de beginperiode van
de Reformatie. Van harte aanbevolen.

De publicatie van de 95 stellingen op 31 oktober 1517 vormde de opmaat
van een proces dat in 1520 leidde tot zijn veroordeling. Luther liet zich met
zijn geschriften 'Aan de christelijke edelen van de Duitse natie, over het herstel
van de christelijke stand', 'De Babylonische gevangenschap van de kerk'
en 'Over de vrijheid van een christen' ook niet onbetuigd. Daarna begint het
grote touwtrekken waarbij Luther telkens wordt gesommeerd te herroepen, maar
geen krimp geeft.
Uiteindelijk heeft hij het wel gehad met Rome en is wat hem betreft verzoening
van standpunten niet meer mogelijk. Zijn medestanders, Melanchton voorop,
dachten daar anders over. In Augsburg (1530) had het moeten gebeuren en
anders in Regensburg (1541), maar de pogingen (van verschillende kanten) om
tot een vergelijk te komen haalden het niet. Het ook de door keizer Karel V ver
hoopte concilie liet te lang op zich wachten, de breuk was niet meer te herstel
len. Al in de periode tussen 1521 en 1525 worden kerkelijk en politiek beslissende
stappen gezet. Luther speelt daarin (ook tegenover Karlstadt) een zeer bepa
lende rol.
 
Vader
Vanaf 1525 neemt zijn invloed op het verloop van de Reformatie af. Door
zijn huwelijk met Katherina van Bora begint er een nieuwe levensfase. In acht
jaar tijd worden in huize Luther (het voormalige Augustijnerklooster) zes kinderen
geboren. Het is een opmerkelijk verhaal: Luther vond zichzelf niet zo geschikt
voor het huwelijk. Min of meer op aangeven van Katharina van Bora besluit hij
toch maar om met haar in het huwelijk te treden. In korte tijd is het huis vol kin
deren, die van henzelf en de kinderen van onder andere zijn overleden zus.
Käthe, die het huishouden met strakke hand leidde, had de zorg over maar liefst
zeventien kinderen. Daarbij kwam nog dat ook studenten in dit huis onderzak
zochten en vonden. Diepbedroefd is Luther als zijn tweede kind, Elisabeth, al na
acht maanden overlijdt.
De laatste twee hoofdstukken beslaan de periode van 1530 tot zijn dood in 1546.
Luther is een gezaghebbend man in Wittenberg. In 1535 wordt hij decaan van
de theologische faculteit, een functie die hij tot het einde van zijn leven vervult. Hij
blijft doceren, preken en schrijven, maar wordt wel in toenemende mate gekweld
door ziekte.
In het laatste hoofdstuk komt de verhouding van Luther tot de joden aan de
orde. Selderhuis windt er geen doekjes om: 'Enorm was de ravage die Luther
aanrichtte met zijn geschriften over de Joden'. In 1523 had hij de hoop Joden
voor het Evangelie te winnen. Daarna wordt zijn visie op Joden steeds negatie
ver. Dit culmineert in het geschrift uit 1542 'Von den Juden und ihren Lügen'.
Luther bleef tot op het laatste moment van zijn leven actief. Om een geschil

Lutherlied 2017
Ter gelegenheid van het Luther
jaar 2017 heeft tekstdichter An
dries Govaart een nieuw Luther
lied geschreven.
 
Wij leven van genade
Wij leven van genade, God,
door u alleen gegeven,
niet door mijn ijver in mijn trots
of mijn lichtzinnig streven.
Ontheemden zijn wij in zwaar weer,
wij kunnen ons niet redden, Heer.
Als u wilt, spaar ons leven.
 
Een druppel dauw, een roos ontluikt,
u bent er en nog kleiner.
En u gaat boven alles uit,
zo groot, voorbij de einder.
Vermomd en onnaspeurbaar, God,
bent u verborgen voor ons tot
wij u in Christus' kruis zien.
 
Spreek tot ons door uw levend
Woord
en richt ons met uw teken.
Geef troost in twijfel, schenk geloof,
genees onze gebreken.
Dan breekt een nieuwe vrijheid
baan,
wij binden ons met Christus’ naam
en mogen in hem leven.
 
3 april 2016 Wageningen, ©Andries
Govaart
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Opening
Na de verwelkoming door Ds. Hoolwerf
bezinnen we ons op het bijbelboek
Jona.
 
Inzake de maandelijkse gebedskring
wordt opgemerkt dat er een lage op
komst is. Hoe kunnen we meer mensen
betrekken bij de gebedskring? Het is
misschien goed om met een voorstel
te komen hoe e.e.a. meer uitnodigend
kan worden gemaakt.
Br. Verhoeven zal dit bespreken met Br.
Breederveld. Ook Ds. Hoolwerf wil
graag meedenken. Ook wordt vastge
steld dat de woensdagavond geen
goede avond is. Bij voorkeur zal een
nieuwe vaste dag gekozen worden.
 
Punten voor de gezamenlijke mode
raminavergadering kerken Stellen
dam van 21-09-2017
1. Reformatiedienst
2. Herdenking Watersnoodramp
3. Kerstfolder
 
Algemeen
Voorgesteld wordt dat Ds. Y. Ben Zvi op
12 november 2017 in het kader van het
jaarthema zal voorgaan. Dit is ak
koord. Ds. Sj.Maliepaard, betrokken bij

het CIS (Centrum voor Israëlstudies),
kan de  dienst overnemen van ds
Hoolwerf ivm zijn studiereis naar Israel.
Hij is predikant in de VGK maar preekt
ook ook binnen de PKN. De dienst en
de preek zal met name gaan over de
Joodse feesten. Hij zal ook op een ge
meenteavond/verdiepingsavond (30
mei) de inleiding verzorgen . Dit is ak
koord. Ds. Hoolwerf zal beide predikan
ten informeren en ook zal hij br. Jan
Tanis (preekvoorziener) informeren.
 
Plannen/Ideeën voor nieuwe seizoen
1.   Jaarthema Shema Israël / Menora
in de kerk
2.   Gemeentewaaier (klaar voor het
startweekend)
3.   Alphacursus (besloten wordt om dit
jaar niet maar het jaar daarop wel de
Alphacursus te  organiseren)  
4.   Scopuscursus (thema Abraham, in
november 2017)
5.   Belijdeniscatechese (ouderlingen
hierover nadenken, ook 18+ jonge
ren?)
6.   Doopcatechese (3 avonden, 2 in
Dirksland, 1 op Stellendam)
7.   Cursus “Hebreeuws” (6 avonden),
voorjaar 2018
8.   Gemeente- avonden

      16/11 (Jodendom op G-O, door
dhr. Jan Both)
      19/3/2018 Actualiteit Israel, ds. A.
Brons;
      07/6/2018: nog nader in te vullen
9.   Bezoek Synagoge (Amsterdam/
Middelburg?)
10. Musical Anatevka / Fiddler of the
Roof (theater in Rotterdam)
11. Zangavond met Chazan/Psalmen
en Israëlische liederen (17mei)
12. Zelfgemaakte Menora tentoonstel
ling
13. Pesachmaaltijd
14. Huisbijbelkring
 
College van Kerkrentmeesters         
Legaat K. Van Eck
Br. Kievit vertelt dat hij van de notaris
bericht heeft ontvangen dat we van de
heer K. Van Eck een legaat hebben
ontvangen. De hiermee gemoeide
formulieren zullen door br. Kievit inge
vuld en teruggestuurd worden naar de
notaris. De afwikkeling van het testa
ment kan echter nog geruimte tijd in
beslag nemen.
 
Vakatures kerkenraad
Naast de reguliere  vacatures van de
br.'s Blokland, Breederveld en Kievit
(einde maximale zittingsperiode)  zal
ook br. Kooijman zijn ambt neerleg
gen  in verband met de oprichting van
zijn eigen Woonzorg onderneming.
 
Sluiting
Br. Kievit verzorgt de sluiting d.m.v.
avondgebed in de kerk.
 

Verslag van de kerkenraad
Notulen kerkenraadsvergadering 31 augustus 2017

 
 
WIE ISRAEL VERGEET
 
ZAAGT DE TAK DOOR
 
WAAR HIJ OP ZIT
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Kerkdienst met Joods-Messiasbelij
dende voorganger ds. Ben Zvi uit
Jeruzalem

Op 12 november DV
verwelkomen we ds. J.
Ben Zvi in onze dienst
van 17.00 uur. Hij doet
de verkondiging en zijn
vrouw vertaalt hem in
het Nederlands.
 
Jossi Ben Zvi is geboren
in 1952 in de Roemeen
se hoofdstad Boeka
rest, als zoon van jood
se ouders. Zijn grootou
ders waren vrome, zeer
orthodoxe joden, maar
zijn ouders kwamen
onder de prediking van
de bekende ds. Ri
chard Wurmbrand (over
leden 2001) tot geloof
in Jezus als de Messias.
Hij emigreerde op 8 ja
rige leeftijd naar Israël,
samen met zijn ouders,
broers en zusters.
 
Sinds 1994 is Ben Zvi
predikant van de onaf
hankelijke Messiasbe

lijdende Gemeente "Bat Tsion" (Dochter van Sion). Deze gemeente komt sinds
2003 samen in het pand Jaffastraat 17 dat met steun van de Stichting Steun
Messiasbelijdende Joden is aangekocht, gerenoveerd en ingericht. Hier
spreekt hij ook regelmatig voor groepen toeristen uit heel de wereld.

Na de dienst is er koffiedrinken in de Rank en een verdere ontmoeting met
ds. Ben Zvi en zijn vrouw. Hij zal vertellen
over de Joods-Messiaanse gemeenten
in Jeruzalem/Israël.
 
We zien uit naar zijn komst en iedereen
is van harte welkom.
 

 
Gebouw van de gemeente 'Bat Tsion'
in Jeruzalem
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In Bazel heb ik de Joodse staat ge
sticht. Misschien in vijf jaar en zeker
binnen vijftig jaar. Iedereen zal dit
weten

Het Zionisme streeft voor het Joodse
volk naar een openbare, juridische
en veilige thuishaven in Palestina

Het eerste Zionis
ten Congres in
Bazel 1897

Deel 1 (van 4)
Op 3 september schreef Theodor Herzl
een paar dagen na het eerste Zionis
ten Congres in zijn dagboek: ‘Wanneer
ik in een woord het Congres van Bazel
zou moeten samenvatten, dan is het
dit: In Bazel heb ik de Joodse staat
gesticht. Misschien in vijf jaar en zeker
binnen vijftig jaar. Iedereen zal dit
weten.”’
Theodor Herzl (1860-1904) was een niet
religieuze Jood. Voor een krant in
Wenen schreef hij als journalist artike
len over het Dreyfusproces in Frankrijk
in 1894. Dreyfus was als Jood kapitein
in het Franse leger. Hij werd beschul
digd van hoogverraad en samenwer
king met de Duitse vijand. Hij was on
schuldig, maar werd toch veroordeeld.
De rechtbank was openlijk antisemi
tisch. Dit proces was de directe aanlei
ding voor het schrijven van zijn brochu
re Der Judenstaat (De Jodenstaat). Zo
raakte Herzl verbonden met het Zionis
me: het eeuwenlange, levende verlan
gen onder het Joodse volk om uit de
ballingschap terug te keren naar het
beloofde land en naar Jeruzalem.
In Der Judenstaat geeft Herzl het pro
gram van de Zionistische beweging en
de oplossing voor ‘het Joodse vraag
stuk’ in Europa. De aanpassing van het

ste deel gaat over de praktische uitvoe
ring van zijn plan: met name de eco
nomische en sociale aspecten. Het
hele pamflet ademt de geest van een
utopie, een soort heilsstaat voor een
hoogontwikkelde, geïndustrialiseerde
bevolking.
Ongetwijfeld is Herzl beïnvloed door  
het nationalistisch denken van zijn tijd.
Elk volk heeft recht op een eigen staat
en vrijheid. Elk volk heeft ook zijn eigen
aanleg en gaven om die te verwerke
lijken voor zichzelf, maar ook voor de
hele mensheid.
De reacties op de verschijning van Der
Judenstaat waren zowel spontaan
positief als heftig afwijzend. Bij de

zoals we dat tegenkomen in Tenach en
de Joodse gebeden. Voor Herzl was
’het Joodse vraagstuk’ een politiek
vraagstuk, dat politiek moest worden
opgelost. Zijn Jodenstaat moest een
eigen staatsinrichting krijgen. Er moest
land verkregen worden. En de steun
van de meest betrokken staten, Enge
land, Rusland, Duitsland en het Otto
maanse rijk waren nodig. Voor de
verwerkelijking van zijn ideaal heeft
Herzl zich na het schrijven van Der Ju
denstaat met een niet ophoudende
ijver tot aan zijn dood ingezet. Merk
waardig is, dat hij daarin geen enkele
toespeling maakt op de Arabische
bevolking in Palestina. Het was voor
hem een onbewoond land! Het groot

Joodse volk aan de Europese cultuur
en emancipatie is mislukt. De Joden
haat blijkt springlevend te blijven.
Daarom bleef er volgens Herzl maar
een oplossing over: de stichting van
een eigen Joodse staat. Die hoefde
niet in Palestina te zijn, maar ook in
Oost-Afrika of Zuid-Amerika. In Der Ju
denstaat wordt nauwelijks verwezen
naar het religieuze Zionsverlangen,

was in strijd met de Messiaanse belof
ten. De ballingschap was een Godde
lijk lot. Alleen de Messias zou zijn volk
verlossen en het nieuwe rijk stichten.
Anderen, zoals Achad Ha-am, Chaim
Weizmann en Martin Buber, wilden in
de eerste plaats een geestelijke en
culturele wedergeboorte van het Jo
dendom.
Ondanks alles slaagde Herzl er in een
eerste Zionisten congres bijeen te roe
pen in Bazel van 29 t/m31 augustus
1897. Toen hij begon te spreken,
begon iedereen te klappen en te roe
pen ‘lang leve de koning’. Sommigen
zagen hem daar als de afstammeling
van koning David en zelfs als de Messi
as. De formulering ‘Het Zionisme streeft
voor het Joodse volk   naar een open
bare, juridische en veilige thuishaven
in Palestina’ overbrugde de tegenstel
lingen. Op 14 mei 1948 ging Herzl’s
droom in vervulling. De stichting van
een Joodse staat in het beloofde land
werd werkelijkheid. Als christen mogen
wij daar ook de hand van De Eeuwige
in zien. In 1949 werd zijn lichaam her
begraven op de Herzlberg in Jeruza
lem. Nog altijd is de vraag in Israel
actueel: Wat is het Zionisme? In de
eerste plaats politiek of geestelijk en
religieus?
ds J.A. van der Velden, IJsselmuiden

Joden in Oost-Europa was vooral het
eerste het geval vanwege de vervolgin
gen. Veel Joden waren daarom vanaf
1887 naar Palestina vertrokken. De
Joden in West-Europa waren veel afwij
zender. Velen van hen hadden zich
aangepast aan de Europese cultuur. 
Zij zagen het antisemitisme als een ’te
genezen ziekte’. Voor hen was de
stichting van een eigen Joodse staat
onmogelijk en onnodig. Een rij invloed
rijke rabbijnen reageerden eveneens
fel afwijzend. Het Zionistische streven

JUBELJAAR 2017 Ontstaan en voortbestaan staat Israël
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GEMEENTEAVOND 16 November
Op 16 november is er de gemeenteavond waarop dhr. J.C
Both (Streekarchivaris GO) zal spreken over het Joodse leven
op Goeree Overflakkee. Een boeiend en aangrijpend verhaal
wordt in beeld gebracht. Een mooie en gezellige avond van
informatie en ontmoeting. Nog nooit op een gemeente
avond geweest? Laat dit de eerste keer zijn! Voor heel de
gemeente en belangstellenden.
Aanvang is 19.45 uur in de Rank. De koffie/thee staat klaar.

Na afloop een hapje & sapje om wat na te praten. 

SCOPUS Bijbel
beleven
Op Hoop Van Zegen!
 
Deze serie neemt je mee in het levens
verhaal van Abraham en zijn familie.
Abraham is stamvader van het Joodse
volk. Hij hoort de stem van God en reist
achter die stem aan. Angst en vertrou
wen zijn de thema’s waar het hier over
gaat. Wat leidt ons? Proberen we zelf
onze zaakjes te regelen? Of durven we
ons open te stellen voor de God van
Abraham? Vertrouwen we dat Hij er is
in ons dagelijks bestaan?
 
De cursus is voor gemeenteleden maar
ook heel toegankelijk voor geïntreseer
den en zoekers.
 
Op de dinsdagavonden 7, 14, 21, 28
november van 20:00 - 22:00 uur in de
Rank
 

Reist u mee?  Opgeven d.hoolwerf@k
pnmail.nl of  0187-701008. 

Dankdag kinderdienst
1 november de kinder
dienst! 
 
14.00 uur. 
 
Laat je verrassen! 
 
Na de dienst gezellig knut
selen en iets lekkers! 
 
Neem gerust je vriendje
mee!

Dienst met zen
dingsechtpaar
Reinout en Aren
da van
Heiningen
Over een maand komt er een eind
aan het verlof van het zendingsecht
paar Reinout en Arenda van Heinin
gen. Ze gaan weer terug naar Thai
land met hun gezin. We wensen hen
daar Gods zegen toe en dat ze
vooral ook tot zegen en heil zullen
zijn voor de mensen daar. Op zon
dag 5 november is er voor ons als
gemeente de afscheids- uitzend
dienst die om 10:00 uur begint in
onze kerk, Reinout zal in deze dienst
de verkondiging doen. Na de dienst
is er gelegenheid voor ontmoeting
met koffie in de Rank. Het is fijn dat
we als gemeente zo direct betrok
ken kunnen zijn bij dit zendingswerk.
Een levende gemeente is een zen
dende gemeente. 

 

Boekrol

IN MEMORIAMDIENST 
26 november 2017 10:00 uur
Op deze laatste zondag van het kerke
lijk jaar staan we stil bij het sterfelijke
van de mens. Eens komt het moment
dat we voor de rechtserstoel van God
moeten verschijnen. In het oordeel van
Jezus Christus ligt onze hoop en ver
wachting dat het een moment zal zijn
van verwondering en vreugde. Er is
hoop voor sterfelijke mensen. In dat
evangelie vinden we troost. De namen
die we voorlezen van mensen uit onze
gemeente die gestorven zijn geden
ken we met respect.
 
Maria Oosters     
        5 augustus 1929 - 15 augustus 2017
 
Kees van Eck (organist)
          27 mei 1953 - 19 juni 2017
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Toeris(t)raël
Corrie Moijses
 
Bezoek aan het land Israël.
 
Er is heel veel waarvan ik genoten heb in Israël.
 
Naast alle Bijbelse plaatsen die ik bezocht heb,
ben ik ook in de Christelijke kibboets Nes Amim geweest,
die een teken wil zijn voor de volken te midden van andere
godsdiensten.
 
Het Hadassaziekenhuis in Jeruzalem bezocht ik omdat daar een
synagoge is met prachtige glas in lood ramen over de twaalf
stammen van Israël. Deze zijn gemaakt door Marc Chagall.
 
Veel indruk maakte het museum van Yad Vashem. Dit gaat over de Holocaust. Het is een monument van Israel om
de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog  te herdenken.
 
De natuur is er prachtig. Dan komt de gedachte op dat de Heere Jezus daar gewandeld, gewoond en geleefd heeft
met zijn familie en de discipelen. Dat vind ik heel bijzonder.
 
Wat mij heel veel deed, was de Hof van Gethsemane met prachtige olijfbomen. Het was er verschrikkelijk druk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een kerk gebouwd, de Kerk van Alle Naties, ook wel genoemd Basilica van de Doodsangst. In de kerk is een rots,
waarvan gezegd wordt  dat Jezus daar alleen was en bad, terwijl de discipelen in slaap waren gevallen. Nu komen
uit alle naties en plaatsen van de wereld mensen de kerk bezoeken. Wat een groot contrast.
 
Er is in Jeruzalem  in de buurt van de Damascus-Poort
even buiten de oude stad een graftuin. In tegenstelling
tot de Grafkerk is dit een rustige plek. Hier is, volgens
de protestanten,  het graf van Jezus. Het is een heel
mooie tuin met veel bomen en mooie planten en bloemen.
Je krijgt hier het idee hoe het graf in de tijd van Jezus er
heeft uitgezien. Het graf is leeg en op de deur van het
graf staat de tekst:
 
                                                   
"HIJ IS HIER NIET, HIJ IS OPGESTAAN"
 
 
Wat een liefde, dat Hij voor ons is gestorven en 
opgestaan. Dat heeft Hij voor ons gedaan.
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Kosten: Volledige dag € 25,--. Alleen concert € 15,-- De musici verlenen 
belangeloos hun medewerking; de netto opbrengst van deze dag komt 
volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg. 

MEER INFORMATIE EN AANMELDING: CONCERTEN@PDCDEHERBERG.NL  OF 

TELEFONISCH: 026 3342225 (ALLEEN OP WERKDAGEN TUSSEN 9:00 EN 12:00 UUR) 

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM 
DE HERBERG 

CONCERTARRANGEMENT 
WANDELING + CONCERT 

ZATERDAG 11 NOVEMBER 2017 
10.30 UUR – DAGPROGRAMMA 
14.00 UUR – CONCERT  

HET KOETSHUIS VAN PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM 

DE HERBERG 
PIETERSBERGSEWEG 19, 6862BT OOSTERBEEK 

De wandeling gaat door de historische kelders van Arnhem. Deze kelders 
zijn in oude glorie gerestaureerd en onderling met elkaar verbonden. 
Ontvangst met koffie/thee om 10:30 uur in Het Koetshuis. Voor een 
lunchpakket wordt gezorgd. Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur 

’s Middags is het Koetshuis het decor waarin weer een bijzonder concert 
te beluisteren zal zijn. Musicus André van Vliet verzorgt het concert. Hij zal 
een verrassend programma verzorgen, samen met door hem uitgekozen 
solisten en/of instrumentalisten. Ontvangst met koffie/thee om 14.00 uur.  

Joods Achttien
gebed (1-3)
 
Heer, open mijn lippen
en laat mijn mond uw lof verkondi
gen.
 
 
1. Gezegend Gij, Heer onze God
en God van onze vaderen,
God van Abraham 
God van Izak 
en God van Jakob.
Grote, machtige en ontzagwekken
de God, allerhoogste God,
die goede weldaden verricht
en het al tot zijn bezit vormt,
die de weldaden der vaderen ge
denkt 
en de zonen van hun zonen een
verlosser brengt,
ter wille van zijn Naam, in liefde.
Koning, helper, bevrijder en schild.
Gezegend Gij, Heer, Abrahams
schild.
 
 
2. Gij zijt machtig voor altijd, Heer,
Gij doet doden leven,
groot zijt Gij in bevrijden;
die in verbondenheid het leven on
derhoudt,
in grote barmhartigheid doden
doet leven,
vallenden steunt,
zieken geneest
en geboeiden losmaakt
en zijn trouw gestand doet
aan hen die slapen in het stof.
Wie is als Gij, Heer van machtige
daden,
en wie is U gelijk,
Koning, die doodt en doet leven
en bevrijding laat ontspruiten.
Getrouw zijt Ge in het doen leven
van doden.
Gezegend Gij, Heer, die de doden
doet leven.
 
 
3 . Heilig zijt Gij en heilig is uw Naam
en heiligen loven U elke dag.
Gezegend Gij, Heer, heilige God.
 

Joodse man in gebed
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Vakantie Bijbel Klub 2017
(T)OP SURVIVAL
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Preekbeurten november / december
Woensdag 01-11-2017
Dankdag
Kinderdienst 14.00 uur
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
Avonddienst 19.00 uur
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
 

Zondag 03-12-2017
Morgendienst 10.00 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
Ds. M.J. Middelkoop - Middelharnis
 

Zondag 05-11-2017
Morgendienst 10.00 uur
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
i.s.m. Reinout van Heiningen
Middagdienst 17.00 uur
Ds. T.W. van Bennekom - Goes

 

Zondag 10-12-2017
Morgendienst 10.00 uur
Heilig Avondmaal
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
Dankzegging
Heilig Avondmaal
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam

Zondag 12-11-2017
Morgendienst 10.00 uur
Dhr. T.R. Rietveld - Ridderlerk
Middagdienst - 17.00 uur
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
i.s.m. Ds. Yossi Ben Zwi - Jeruzalem

Zondag 17-12-2017
Morgendienst 10.00 uur
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
Ds. J.C. van Trigt - Ameide
 

Zondag 19-11-2017
Morgendienst 10.00 uur
Prop. A.H. van Mourik -
Sprang-Capelle
Middagdienst 17:00 uur
Ds. G. van den Berg - Sint Philipsland
 

Zondag 24-12-2017
Morgendienst 10.00 uur
Ds. H.G. van der Ziel - Waarder
Avonddienst 22.00 uur
in Gereformeerde Kerk
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
 

Zondag 26-11-2017
Morgendienst 10.00 uur
In Memoriamdienst
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst 17.00 uur
Ds. L.J. Geluk - Rotterdam

Maandag 25-12-2017
1e Kerstdag
Morgendienst 09.45 uur
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam
Middagdienst geen
 

  Zondag 31-12-2017
Morgendienst 10.00 uur
Prop. G.J. Anker - Zwijndrecht
Middagdienst 17.00 uur
Ds. D. Hoolwerf - Stellendam

Vraag van Het College van Kerkrentmeesters
Beste lezers van Het Visnet,
Ik begrijp van de redactie van Het Visnet dat zij met veel plezier werken aan de totstandkoming van dit blad.
Daaraan zijn natuurlijk kosten verbonden.
Mag ik u vriendelijk  vragen om voor Het Visnet een gift over te maken?
Het rekeningnummer van de kerk is:
NL98 RBRB 0851 4499 13 t.n.v. College van Kerkrentmeesters onder vermelding van: Het Visnet.
Heel hartelijk dank voor uw medewerking.
Bram Tanis. (penningmeester)

 

Agenda
 
31 okt - Reformatie herdenking 19.30
uur
05 nov - 10.00 uur zendingsdienst /
koffie
07 nov - Bijbelstudie Ruth 9.30 uur
12 nov - 17.00 uur Voorganger uit
Jeruzalem / koffie
7, 14, 21, 28 nov - Scopus 20.00 uur
16 nov - Gemeenteavond 19.45 uur
26 nov - Bakkie Troost na ochtend
dienst
03 dec - Koffie en zingen na middag
dienst
05 dec - Bijbelstudie Ruth 9.30 uur
07 dec - Bezinningsuur 20.00 uur
15 dec - Gemeentemaaltijd 18.00
uur
17 dec - Jeugddienst 10.00 uur
17 dec - Bakkie Troost na ochtend
dienst
23 dec - Kinderkerstfeest 18.15 uur
17 jan - Tabernakel avond 20.00 uur
in kerk
18 jan - Gemeenteavond 19.45 uur
24 jan - Gezamenlijk avondgebed
ivm gebedsweek
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