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Redactie:  * wegwijzer@pkwapenveld.nl 
 

H. IJzerman  Hullenweg 5  8191 LB W’ veld ' 038 4470367 
W. Westhoff  Marledijk 2  8198 KP Marle ' 06 46991710 

Ds. I. Boersma-Prins 
Kwartelweg 11 
8191 AP  Wapenveld 
' 038-376 9665 
* iboersma@live.nl 
 

 

ADRESSEN 

Pastoraal team: 
pastoraat@pkwapenveld.nl 
 
Roelie Draaijer 06 228 466 16 
Nelleke Dubois 06 125 429 20 
Wietse Venema 06 537 606 25 
Wanda IJzerman 06 114 831 43 

www.pkwapenveld.nl  
 
Kerkgebouw Kwartelweg 9 
' 038-447 9387  

Scriba J.A.S. Hiemstra 
Flessenbergerweg 32 
8191 LK Wapenveld 
' 038-844 9342  
* scriba@pkwapenveld.nl 
 

Ledenadministratie: 
G. Kegelaar ' 038-844 2292 
*ledenadministratie@pkwapenveld.nl 
Financiële administratie: 
T. Eilander ' 038-447 8539 
* administrateur@pkwapenveld.nl 

Diaconie:  
J. Oldenhof-Colijn 
' 038 447 7400 
* diaconie@pkwapenveld.nl 
 

College van kerkrentmeesters:  
' 038-447 82 82 
* kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl 

Kerkauto: 
J. IJzerman          ' 038-447 8600 
W. Westhoff         ' 06 4699 1710 

Bankrekening / Gironummers 

NL12 RABO 03965.63.872  Kerk     
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer 

NL29 INGB 0002 5861 97         Diaconie, bloemen, zending, P.B.D. 
NL38 RABO 0326 5590 86         Activiteitencommissie en keuken  
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De liturgische kleur: Paars 

5 maart  Zondag Gedenk 

09:30  Ds. A. M. van de Wetering uit Epe    
                                     40-dagen project  

19:00  Ds. I. Boersma-Prins           Wereldge-

 avond n.v.t. 
Collectes  1: Diaconie  2: kerk   

Uitgang: Wereldgebedsdag  
8 maart  Biddag voor Gewas en Arbeid 

19:30  Ds. I. Boersma-Prins 

Oud. v. dienst  Dhr. A. C.  van de Beerecamp  

Collecte  Biddagzendingscollecte  

12 maart  Zondag Ogen 

09:30  Ds. R. Koning uit Putten   
       40-dagen project/koffie na de dienst  

Oud. v. dienst  Mevr. N. Dubois-Bastiaans  

Collectes  1: 40-dagenproject  2: kerk   
Uitgang: Kosten erediensten  

19 maart  Zondag Verheugt u 

09:30  Ds. I. Boersma-Prins  
40-dagen project 

19:00  Mevr. E. Bootsma                  Zangdienst 

Oud. v. dienst ochtend Dhr.  J.A.S. Hiemstra  

 avond Mevr. A. van Oosten  
Collectes  1: 40-dagenproject  2: kerk   

Uitgang: Gebouwen en onderhoud  
26 maart  Zondag Doe recht 

09:30  Ds. J.C. Oosterwijk uit Enter  
                                     40-dagen project  

Oud. v. dienst  Dhr. R. van Marle  
Collectes  1: 40-dagenproject  2: kerk   

Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk  

   

Oud. v. dienst ochtend Mevr. N. Dubois-Bastiaans  
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KERKKALENDER 

2 april  Palmpasen 
09:30  Ds. T. Noort uit IJsselmuiden   

                  40-dagen project/ Palmpasen  
19:00  Ds. G. Blijenberg uit Heerde   

                            jeugddienst/Palmpasen 
Oud. v. ochtend Dhr. W. Zonnenberg  

 avond Mevr. A. van Oosten  
Collectes  1: 40-dagenproject  2: kerk   

Uitgang: Beeld en Geluid  

Tijdens de ochtenddienst is er oppas aanwezig 

8 maart    Grote kerkenraadsvergadering tbv beleidsplan vooraf-
gaand aan Biddag viering 

8 maart    Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur 
9 maart    Wandelen, elke donderdagmorgen 9.30 uur na app-

contact, info Jenneke Zonnenberg 
14 maart   Bijbelkring 9.30-11.00 uur in de Rots (elke 2e dinsdag van 

de maand) 
15 maart   Gebedsgroep 18.45-19.30 uur. Voor info: Gerhard Koele 
15 maart   Gemeente groeigroep woensdagavond oneven weken 

20.00-21.30 uur bij een van de leden thuis, contact: Jan en 
Nanda Dijk 

22 maart   Grote kerkenraadsvergadering tbv begroting 19.30 uur 
22 maart   Inlevering kopij april-nummer 
23 maart   Gesprekken Bonhoeffer, 15.00 uur in de Rots 
27 maart   Grote kerkenraadsvergadering bezoek classispredikant W. 

van Iperen 
28 maart   Koffie-uurtje ± 10.00-11.00 uur in de Rots (elke laatste 

dinsdag van de maand) 
29 maart   Gemeente groeigroep woensdagavond oneven weken 

20.00-21.30 uur bij een van de leden thuis, contact: Jan en 
Nanda Dijk 

29 maart   Gebedsgroep 18.45-19.30 uur. Voor info: Gerhard Koele 
31 maart   Paasmiddag voor ouderen 
 Data voor Follow Me worden gecommuniceerd via app, 

voor info en/of deelname groepsapp neem contact op met 
Rienk van Marle of Harm Jan Töpfer 
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OM OVER NA TE DENKEN 
 
Uit liefde voor jou! Dat is het landelijke thema van de PKN in de 
Veertigdagentijd 2023.  
Uit liefde voor jou: woorden die laten zien dat je voor iemand van 
betekenis wilt zijn. Dat ‘t je echt om die ander te doen is. Jezus 
heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn 
aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die 
ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden 
opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert 
Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd 
geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg.  
 
De Veertigdagentijd is begonnen op Aswoensdag, 22 februari. 
Op deze dag kun je in sommige kerken een askruisje op je voor-
hoofd laten aanbrengen.  
Dit kruisje tekent je als volgeling van Jezus en richt je op Gods 
Koninkrijk. 
De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning op weg naar Pa-
sen, het belangrijkste feest van de kerk.  
Veertig dagen lang bereiden we ons voor op het feest van de 
opstanding van Jezus. 
We laten onze dagelijkse beslommeringen los en volgen Jezus 
op zijn weg naar Pasen. Vasten en van betekenis zijn voor onze 
naasten kan ons daarbij helpen. In de bijbellezing op Aswoens-
dag staat de Bergrede centraal; een lange toespraak waarin Je-
zus doorvraagt en allerlei vrome gewoonten doorprikt.  
Dit alles met één doel: focus niet op wat jij vindt en op wat je 
vanuit jouw geloof allemaal moet doen, maar focus op Gods Ko-
ninkrijk en zijn gerechtigheid.  
(uit het 40dagentijdmagazine 2023) 
 
Gebed 
Onderweg naar uw Koninkrijk 
en in het spoor van Jezus Christus 
raken wij de weg soms kwijt. 
Geef ons de tijd 
om even stil te staan, 
ons te bezinnen. 
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Weten wij nog waar het u om begonnen was? 
Zijn wij nog trouw aan de van u ontvangen gaven? 
Zien wij met liefde naar elkaar? 
Drinken wij nog uit uw bron? 
Zuiver onze blik o God, 
dat wij niet voor onszelf verborgen blijven. 
Zuiver ons hart, 
dat het niets wil dan uw gerechtigheid. 
Eeuwige, gun ons een moment 
om even stil te staan, 
ons te bezinnen. 
Amen 

(Hette Domburg, uit: Help ons U te vinden. 101 nieuwe gebe-
den)  

Als Petruskerk sluiten we  wat de diaconale activiteiten betreft 
aan bij dit thema “Uit liefde voor jou”.  Het deeldoosje dat in deze 
40 dagen thuis gevuld mag worden wordt besteed aan projecten 
in Moldavië.  
De kinderen gaan bij de kindernevendienst aan de slag met het 
bijbelbasicsproject “Wie, wat, waar? Wie is Jezus?”   
En met de stille week commissie bereiden we de diensten van 
de stille week voor rondom het thema: “Verander je mee?” .  

 
 
OOG VOOR ELKAAR 
 
Samen, jong en oud, willen we de komende weken toeleven 
naar Pasen en op zoek gaan naar wie Jezus is. 
“Ik ben het hemelse brood dat leven geeft. Iedereen die van dat 
brood eet, zal eeuwig leven!” (Joh. 5:21). Dat is de tekst die cen-
traal staat op zondag 19 maart. Wie is Hij voor jou?  
Midden in dit leven van alledag waar we te maken hebben met 
vreugde en verdriet, met mooie plannen of de teleurstelling van 
doorgestreepte plannen: wie is Hij voor jou? 
Best een moeilijke vraag, of niet?  
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 Ik val dan vaak terug op een lied dat in mij een antwoord zingt: 
“O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in’t oor, uw 
naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor; uw naam 
die onze wonden heelt en ons met manna spijst, die onze dood 
en zonde deelt en onze vrees verdrijft. Mijn herder en mijn held, 
mijn vriend, mijn koning en profeet, mijn priester die mijn schuld 
ontbindt, mijn weg waarop ik treed.” 
In gebed staan we rondom de mensen in onze gemeente die het 
moeilijk hebben. Hun namen worden niet altijd genoemd maar 
God weet wie we bedoelen als we met onze gebeden tot Hem 
gaan. 
Mevr. Coïni-Eppenga overleed op 28 januari. Op de volgende 
bladzijden leest u het In Memoriam. 
Wat wordt het gewaardeerd als we ook laten blijken met elkaar 
mee te leven door een kaartje, een berichtje! 
Het maakt mij eerlijk gezegd wat zenuwachtig dat het de laatste 
maanden zijn dat ik als dominee verbonden ben aan de Pe-
truskerk. Ik moet onder ogen zien dat ik een streep moet zetten 
door mijn romantische verwachting dat ik nog heel veel mensen 
kan bezoeken… dat lukt gewoon niet. Voorop staat dat het ge-
wone werk van diensten, groepswerk en ziekenbezoek door-
gaat. Hopelijk hebt u daar begrip voor! Ik krijg veel vragen over 
de bouw van ons nieuwe huis: dat gaat voorspoedig, zelfs zo dat 
de aannemer een maand eerder oplevert dan afgesproken. Dus 
we kunnen de kwasten en verfrollers voor de zelfwerkzaamheid 
vast klaarzetten!  

Hartelijke groet,  
ds. Ida Boersma-Prins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IN MEMORIAM 
 

Maria Johanna Coïni-Eppenga  
  

*8 februari 1935  † 28 januari 2023 
 

Bij het licht van de opstanding van Jezus Christus gedenken wij 
Maria Johanna Coïni-Eppenga.  Zij overleed op zaterdag 28 ja-
nuari in de leeftijd van 87 jaar.  
In de kleine kring van mensen die haar zorg en liefde hebben 
gegeven vond op haar kamer in Rehoboth de afscheidsplechtig-
heid plaats voordat we naar crematorium Kranenburg gingen. 
Het paste bij haar: kleinschalig en intiem. Wat was het ontroe-
rend dat ook zoveel personeelsleden van Rehoboth aan de vie-
ring deelnamen. We deelden herinneringen en hebben gebeden 
en gezongen. Albert las ‘het lied van Gods naam’. 
Marja Coïni kwam in 2016 op Rehoboth wonen vanuit Heemste-
de.  Ze heeft gewerkt bij de bekende Aabe fabriek van wollen 
dekens in Amsterdam. Op latere leeftijd trouwde ze met Louis 
Coïni. Toen hij overleed kwam ze alleen te staan, maar ze redde 
zich in eerste instantie prima. Ze zong graag bij de cantorij, ze 
knutselde veel en reisde met vriendinnen. Maar toen het leven 
allengs moeilijker werd en eenzamer verhuisde ze naar Wapen-
veld, dichterbij haar zwager Albert (Marja was de zus van Al-
berts eerste vrouw Hilma). Albert en Elly hebben Marja sámen 
met de liefdevolle zorg van het personeel van Rehoboth tot het 
einde toe begeleid.   
Marja was vrij gesloten, ze lachte vriendelijk en beaamde wat je 
zei maar zingend bracht ze haar geloof en dankbaarheid aan 
God tot uitdrukking. In de eerste jaren op Rehoboth deed ze nog 
mee aan de bijbelkring maar later verzwakte ze steeds meer en 
werd ook stiller.  
Bij haar afscheid zongen we  het door haar opgegeven avond-
lied van dankbaarheid: ‘k  wil U o God mijn dank betalen.  
 
 
 
 
 



God heeft zijn naam gezegd – Ik zal er zijn voor jou 
Hij gaat met je op weg, Hij blijft je eeuwig trouw. 
 
Geloof Hem op zijn woord, Hij spant zich voor je in, 
Hij trekt je in zijn spoor, bemint je als zijn kind. 
 
God heeft zijn naam gezegd, wij weten wie Hij is, 
Je komt weer tot je recht, Hij  maakt geschiedenis. 
 
Een bondgenoot is God voor wie geen leven heeft, 
Hij zal er zijn voor ons als deernis ons beweegt. 
 
De schepping is in nood, God brengt ons aan het licht, 
Hij stelt op ons zijn hoop, zalig wie vrede sticht. 
 
God heeft zijn naam gezegd, wij nemen hem ter hand, 
Wij gaan met God op weg, Hij staat aan onze kant.  
 

(Hans Bouma) 
 
 

Ds. Ida Boersma-Prins 
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VAN DE KERKENRAAD 
 
VERTREK VAN ONZE PREDIKANT 
 
Naar aanleiding van de keuze die onze dominee Ida Boersma 
gemaakt heeft om haar ambt in onze gemeente neer te leggen 
moet er het een en ander geregeld worden. 
De afscheidsdienst staat gepland voor zondag 11 juni, er zal een 
afscheidsavond georganiseerd worden op vrijdagavond 9 juni, 
waarover later meer, maar noteer beide data vast in uw agenda. 
Om een nieuwe predikant te kunnen gaan zoeken moeten een 
aantal stappen doorlopen worden, te beginnen met het aanvra-
gen van een zogenaamde solvabiliteitsverklaring bij de PKN. Dit 
gaat erom of we goedkeuring krijgen op financiële en organisa-
torische gronden om een nieuwe predikant te beroepen. We 
moeten allerlei financiële gegevens overleggen, die allemaal al 
door onze administrateur Ton Eilander aangeleverd zijn. Voorts 
moet er een actueel en aansprekend beleidsplan zijn. Daar zijn 
we momenteel druk mee bezig. 
Het plan zal 8 maart in een extra kerkenraadsvergadering be-
sproken worden en daarna voor de gemeente ter inzage liggen. 
Als alles loopt zoals gepland kan het vanaf 15 maart opgevraagd 
worden bij de scriba en kan iedereen tot 25 maart reageren hier-
op. Dan worden het (eventueel aangepaste) plan en alle overige 
gevraagde gegevens opgestuurd naar de PKN. 
Pas als er goedkeuring is van de PKN kunnen verdere stappen 
ondernomen worden. De daadwerkelijke zoektocht naar een 
nieuwe predikant kan pas beginnen ná het uit dienst treden van 
Ida Boersma. 
 
Zo bent u een beetje op de hoogte van alles wat er op het mo-
ment achter de schermen gebeurt. 

Annemarie van Oosten 

 

Meld je aan voor de Online Veertigdagentijdkalender 2023 op  
webredactie@protestantsekerk.nl 
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DIACONIE 
 

ZWO 
 
Bij deze Wegwijzer treft u een acceptgiro aan. Deze is bestemd 
voor het werk van de zending. 
 
Het werk van de zending wordt van harte bij u aanbevolen. 
 

Namens de ZWO-commissie, 
Jannemieke van Doorn 

 
Najaarszending 
 
De najaarszendingscollecte heeft in 2022 een bedrag opgele-
verd van  € 1247,50.   
 
Een ieder hartelijk dank voor zijn/haar bijdrage! 
 

Namens de ZWO-commissie, 
Jannemieke van Doorn 

 
MUTATIES 

Overleden:                                       
   

 Mw. M.J. Coïni-Eppenga, De Vree 1 k 213, op 28 januari 
 2023 in de leeftijd van 87 jaar. 
 

Ton Eilander 
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FINANCIEEL OVERZICHT 
 

 datum: collecte:  bedrag: 
29-1-2023 via collecte  € 174,84 
29-1-2023 via Givt  € 120,00 
29-1-2023 via Bankrekening  € 152,00 

5-2-2023 via collecte  € 194,00 
5-2-2023 via Givt  € 134,00 
5-2-2023 via Bankrekening  € 107,00 

12-2-2023 via collecte  € 171,05 
12-2-2023 via Givt  € 71,50 
12-2-2023 via Bankrekening  € 46,00 
19-2-2023 via collecte  € 294,71 
19-2-2023 via Givt  € 182,00 
19-2-2023 via Bankrekening  € 97,00 

    

giften: per bank  doel: bedrag: 
 Activiteiten  Oude metalen  € 330,00 

 Activiteiten  Oud papier oktober € 82,14 
 Activiteiten  Oud papier november € 169,73 
 Activiteiten  Oud papier december € 78,99 
 diverse giften voor: Verjaardagfonds (totaal) € 60,00 
 diverse giften voor: Wegwijzer (totaal) € 30,00 
 gift vanwege: hoge energieprijzen € 100,00 
 gift vanwege: doelcollecte Syrie € 500,00 
 gift vanwege: doelcollecte Syrie € 50,00 
    

 contant ontvangen    
 via kerkbalans Diaconie € 800,00 

 via kerkbalans Diaconie € 300,00 
 via Ds. I. Boersma Kerk (20 + 20) € 40,00 
 via dhr. J. Hiemstra Kerk € 20,00 
 via mw. H. van Marle Kerk € 20,00 
 via dhr. B. Keizer Kerk € 20,00 
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Ton Eilander 

 
 
 
 
 
 
 

JEUGD 
 
Veertigdagenproject:  Wie? Wat? Waar! – Op zoek naar wie Je-
zus is  
Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit 
jaar op weg naar Pasen lezen. Jezus was een timmerman, maar 
Hij vertelde ook over God en deed wonderen. Hij wordt een pro-
feet genoemd, maar Hij laat ook toe dat een vrouw die een 
slecht leven leidt zijn voeten wast. In verschillende Bijbelverha-
len zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het 
dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden ver-
geeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?  
In het veertigdagenproject van Bijbel Basics gaan we op zoek 
naar antwoorden op die vraag. We doen dit aan de hand van 
Bijbelteksten die ook al iets laten zien van de weg die Jezus af-
legt naar het lijden en sterven aan het kruis én zijn opstanding. 
Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat 
denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke 
waarheid ontdekken we over Jezus? 
Ga je, samen met de kinderen, mee op zoek naar wie Jezus is? 
De kindernevendienstleiding 
Klasina, Hetty, Anne Marie, Harm Jan, Evelien, Mariska en Jac-
queline 

giften: contant ontvangen doel: bedrag: 
 via mw. B. Topfer pastoraal bezoekwerk € 10,00 

 via Mw. A .Eilander Bloemenfonds € 10,00 

 via collecte verjaardagfonds € 5,00 
 via collecte 19 febr. doelcollecte Syrie € 50,00 
 via Givt 19 febr. doelcollecte Syrie ( totaal) € 100,00 
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VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
Oud papier 
Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen 
op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op 
het erf bij de  
familie Westhoff, Marledijk 2. 
 
 

De activiteitencommissie 
Inzameling oude metalen 
 
Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kun-
nen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen 
ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt den-
ken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, 
computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, ko-
per, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu’s kunt u inleve-
ren. 
 
Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diep-
vriezers en ook beeldbuis TV’s niet worden ingeleverd.  
U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 
in Marle.  
Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, 
kunt u ook bellen )  06 4699 1710 
 
BEDANKJE 
 
Hierbij wil ik de kerk bedanken voor de mooie bloemen die ik 
kreeg bij De Voord in Elburg (revalidatie). En dan de vele kaar-
ten, ook de bezoekjes van Ida, onze predikant. Dank daarvoor. 
Ik ben ook heel dankbaar hoe alles verlopen is.  
Thuis probeer ik zoveel mogelijk alles zelf te doen samen met 
Verian. Kom gerust een keer koffie drinken. 
  

Met vriendelijke groet, 
Marianne Eilander 

Stationsweg 9 
Tel. 06 3067 9760 
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Joodse wortels van de kerk 
 

Het christendom heeft een bijzondere verwantschap met het jo-
dendom. Welke sporen vinden we daarvan in de kerk?  
De christelijke traditie is vanaf het allereerste begin verworteld 
met de Joodse gemeenschap, het jodendom zit in de haarvaten 
van de kerk. Gaandeweg heeft de kerk zich echter van die wor-
tels losgezongen en soms zelfs alle banden verbroken of ont-
kend. 
Jezus was een Jood. Dat klinkt als het intrappen van een open 
deur. Maar die deur staat niet zo spreekwoordelijk open als je 
wellicht zou denken. Laat ik een voorbeeld geven.  
In de kerk eindigt het kerstverhaal doorgaans met de herders die 
teruggaan naar hun schapen, God lovend en dankend om alles 
wat ze hadden gehoord en gezien (Lucas 2:20). Maar het ver-
haal gaat verder. Het kerstkind is terechtgekomen in een joods 
gezin. Op de achtste dag na zijn geboorte krijgt het de naam Je-
zus, op de dag van zijn besnijdenis. Een Joods feest zou je zeg-
gen. Maar het is in de Rooms-Katholieke Kerk het feest van de 
Heilige Familie geworden. Het kind is als het ware aan Maria ge-
schonken. Van een Joodse vrouw is zij de moeder Gods gewor-
den.  
 

De jongste kerk was een Joodse kerk 
 

Jezus was een Jood, en niet de stichter van de christelijke kerk. 
Ik weet niet van wie het volgende citaat is, maar sprekend vind 
ik het wel: ‘Christus heeft het Koninkrijk van God gepredikt, maar 
moet met de kerk genoegen nemen.’ De jongste ‘kerk’ was een 
beweging rond Jezus, een Joodse variant op het veelkleurige 
jodendom van die tijd. De leden werden ‘de mensen van de 
Weg’ genoemd, namelijk van de weg van Jezus (Handelingen 
9:2). Degenen die zich bij die beweging aansloten, waren Joden 
die zich in die weg konden vinden. Ze hadden niet het idee bezig 
te zijn met het stichten van een nieuwe groep. Ze hingen Jezus 
aan, die zij beschouwden als hun Messias.  
 

Mensenwerk of Gods werk 
 

Wat Jezus zei en deed, paste in de meeste gangbare opvattin-
gen. In tegenstelling tot sommige anderen die in die tijd voor 
zichzelf begonnen met een groepje of messiaanse neigingen 
hadden, zoals Teudas en Judas (Handelingen 5:36-37).  
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Zij werden aangepakt en hun volgelingen werden uit elkaar ge-
slagen. Het oordeel van farizeeër Gamaliël, lid van het Sanhe-
drin, is eenvoudig: ‘Houd u afzijdig van deze mensen en laat hen 
begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het 
op niets uitlopen, maar als het Gods werk is, zult u niets tegen 
hen kunnen uitrichten.’ (Handelingen 5:38-39) Misschien zou je 
voorzichtig kunnen concluderen dat deze farizeeër gelijk heeft 
gekregen. De volgers van Jezus zijn tot op de dag van vandaag 
te vinden in kerken wereldwijd. 
 

Wat heeft de christelijke traditie hiervan gemaakt? 
 

In de kerk wordt vaak gefocust op de confronterende gesprek-
ken tussen Jezus en de farizeeërs of (andere) schriftgeleerden. 
De pointe daarvan gaat velen voorbij, omdat de gesprekken 
vaak gaan om en over de toepassing van de Thora, het eerste 
deel van de Hebreeuwse (Joodse) Bijbel (de vijf boeken van Mo-
zes). Hier wreekt zich een verschil in de manier waarop wij bij-
bellezen ten opzichte van hoe de Joodse traditie dat doet. Het 
Hebreeuwse woord voor ‘gebod’ is o.a. mitswa, maar dat bete-
kent ook ‘goede daad’. Een mitswa (of mitswe) is wat je graag 
doet voor God en voor elkaar. Daarover gaan de gesprekken 
van Jezus met de farizeeërs dan ook vaak.  
Jezus was in zekere zin een farizeeër. Als je dat hardop in de 
kerk zegt, oogst je weinig bijval, maar het is niet anders. De ma-
nier waarop die gesprekken in de evangeliën worden weergege-
ven, verraden een bepaalde stijl van discussiëren. Er gaat een 
verhaal over een vader die met zijn zoontje langs een joods leer-
huis loopt. Het is binnen een lawaai van jewelste. Het kind roept: 
‘Papa, ze hebben vreselijke ruzie!’ Waarop de vader antwoordt: 
‘Nee, m’n kind, ze hebben de Thora zo lief.’ Deze manier van 
discussiëren zie je ook terug in sommige brieven van Paulus.  
 
Tegenover elkaar 
 

Uiteindelijk is het wel verkeerd gegaan: de Jeruzalemse Joden 
en die van de Weg van Jezus - die inmiddels christenen worden 
genoemd - zijn uit elkaar gegaan en tegenover elkaar terechtge-
komen. Kijk maar naar het evangelie van Johannes. Daar zie je 
dat ze niet meer door één deur konden.  
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Er wordt daar over 'de Joden' gesproken, wat al wijst op een 
groeiende tegenstelling. Er ontstonden allerlei discussies over 
het vieren van de Joodse feestdagen, en over de vraag of je je 
moest laten besnijden of niet. Mensen met een niet-Joodse ach-
tergrond begonnen er heel anders over te denken, veel hoefde 
voor hen niet meer. Ook nam de zondag de plaats in van de 
sabbat. 
 

Losgezongen van de wortels 
 

Het jodendom zit dus in de haarvaten van de kerk. De christelij-
ke traditie is vanaf het allereerste begin op allerlei manieren ver-
worteld met de Joodse gemeenschap, maar heeft zich van die 
wortels losgezongen of soms zelfs alle banden verbroken of ont-
kend.  
Het beroemdste voorbeeld daarvan is Marcion, een rijke reder 
uit Sinope aan de Zwarte Zee, die een kerkgemeenschap sticht-
te in Rome en een eigen canon opstelde: een evangelie en een 
paar brieven van Paulus. Daaruit verdween het Oude Testa-
ment. Het Nieuwe Testament werd ‘ontjoodst’. Er bleef dus niet 
veel over van de Schrift. Marcion dacht vanuit een tegenstelling: 
de God van het Oude Testament is een en al een wraakzucht en 
die van het Nieuwe Testament is een God van liefde.  
Marcion is nog lang niet uit de kerk verdwenen, al is hij al snel 
geëxcommuniceerd. Zijn idee - de tegenstelling tussen de God 
van het Oude Testament tegenover de God van het Nieuwe 
Testament - is de eeuwen door in de kerk blijven hangen.  
 

Kort samengevat 
 

· Jezus was een Jood. 
· De kerk is een uitingsvorm van wat ooit een beweging rond 
de Joodse Jezus was. 
· In de Joodse traditie is (fel) discussiëren over de Thora ge-
bruikelijk. Dat zie je terug in de gesprekken tussen Jezus en de 
farizeeërs, en in de brieven van Paulus.  
· In het Johannes-evangelie zie je de groeiende tegenstelling 
tussen ‘de Joden’ en de volgers van Jezus ontstaan. 
Het denken van de geëxcommuniceerde Marcion is nog steeds 
terug te vinden in de christelijke traditie. 

Dr. Piet van Midden 
Auteurs | Protestantse Kerk in Nederland  
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Samenvatting van de classicale vergadering 14 februari 
 

Na de opening kwamen de benoemingen aan de orde. Onze clas-
sispredikant dr. Wilbert van Iperen is benoemd voor een nieuwe 
periode van vijf jaar ingaande 1 september. Dat was de laatste stap 
in het hele proces. Op voordracht van het classicaal college voor 
behandeling van beheerszaken is voor een nieuwe periode be-
noemd Dick de Winter uit Epe en als nieuw lid Joost Verbakel uit 
Ede. Het classicaal college voor het opzicht droeg voor een nieuwe 
periode als juridisch adviseur voor Jan Catsburg uit Ede. De classi-
cale commissie financiën Veluwe stelde voor in de vacature van 
Riky Hilbrink uit Nijbroek Henk van Boven uit Oosterwolde te be-
noemen. De vergadering stemde daarmee in. Als laatste vroeg het 
classicaal college voor de visitatie de volgende personen te benoe-
men voor een nieuwe termijn: ds. Paul van der Meulen uit Apel-
doorn, Theo Klootwijk uit Klarenbeek, Klaas van der Hoek uit Wa-
penveld, Gijs van Ginkel uit Ede, ds. Cor van de Worp uit ’t Harde, 
Arie van Alphen uit Lunteren, Henk Reurink uit ’t Harde en Evert 
Schimmel uit Voorthuizen. 
 

Het breed moderamen brengt tot heden jaarlijks een verslag uit van 
de werkzaamheden. Het breed moderamen heeft een eigen taken-
pakket. Onderdelen daarvan zijn besluiten bij het beroepingswerk, 
adviseren van gemeenten bij de toekomstverkenning, structuur van 
de kerkenraden en preekconsent. In de vergadering is afgesproken 
dat voortaan in de loop van het jaar de classicale vergadering 
wordt bijgepraat over waar het breed moderamen mee bezig is. 
 

Ds. Gerben Westra is vorig jaar met emeritaat gegaan en daarmee 
geen afgevaardigde meer naar de classicale vergadering. Hij was 
ook assessor. De vergadering heeft ingestemd dat hij in 2023 als 
adviseur deelneemt aan de vergaderingen. Hij volgt dan op 1 janu-
ari de huidige preses op en wordt dan boventallig lid van de verga-
dering. Voor dit jaar is onze classispredikant assessor. Er zijn 
meerdere vacatures in de classicale vergadering en in het breed 
moderamen. Dat baart de vergadering zorgen. Gelukkig is er een 
potentiële gegadigde maar die wil zich eerst goed oriënteren. 
We besloten de avond met een kort avondgebed. 
 

Gerrit Bok,  
scriba classicale vergadering Veluwe 

 




