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2 Kerk en godsdienst
Meditatie
Nieuw hart
„Gelijk gij uw leden gesteld
hebt om dienstbaar te zijn
der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden
om dienstbaar te zijn der
gerechtigheid tot heiligmaking.”
Romeinen 6:19
In de nieuwe mens is het
hart het eerste lid dat vernieuwd moet worden. Hier
is het dat genade zich eerst
neerzet en naderhand wordt
hij overal verspreid. Sommigen
noemen het de beweegster van
alle daden der mensen. Want
zoals de eerste beweger al de
cirkels des hemels met zich
omdraait, zo draait het hart
met zich om al de leden van
het lichaam.
Het oog in de oude mens is
de makelaar. Het is de middelaar tussen het hart en het
voorwerp om de zondige koop
te maken. Het oog moet in de
nieuwe mens omtrent andere
voorwerpen bezig zijn. „Ik hef
mijn ogen op naar de bergen”
Isaac Ambrosius,
predikant te Preston
(”Leer der wedergeboorte”, 1660)

beroepingswerk
PROT. KERK IN NED.
Beroepen: te Rijssen (geref.,
Ontmoetingskerk), J. C. Oosterwijk te Wezep (herv., Pauluskerk), die dit beroep heeft
aangenomen.
OUD GEREF. GEM. IN NED.
Beroepen: (als lerend ouderling) te Alphen aan den Rijn,
te Capelle aan den IJssel, te
Oosterland en te Sint Philipsland, prop. P. de Boer te Urk; te
Gouderak, lerend ouderling H.
H. Romkes te Rouveen.

afscheid/intrede
a.s. zondag
PROT. KERK IN NED.
Afscheid: van Lunteren
(herv.), J. P. Nap wegens emeritaat; van Renswoude (herv.), H.
J. Donken wegens vertrek naar
Wierden (herv., wijk 1).
Intrede: te Driebergen (prot.
wijkgem. Immanuël), H. J.
Reinders te Lisse (herv.); te
Rotterdam (prot., Alexanderkerk), R. J. van Amstel te
Amsterdam-Zunderdorp (prot.)
en Amsterdam (prot., diensten
met belangstellenden); te Waddinxveen (prot., Ontmoetingskerk), prop. A. ter Schuur-van
der Plicht te Waddinxveen.
CHR. GEREF. KERKEN
Afscheid: van Nieuwe Pekela, S. P. Roosendaal wegens
vertrek naar Lelystad (samenwerkingsgem. cgk/Ngk).

Meer kerknieuws op pagina 14.

Kathedraal Canterbury in top tien
De kathedraal van Canterbury staat in de top tien van religieuze plaatsen die belangrijk zijn voor de identiteit en de geschiedenis van Engeland. Dat bleek uit
honderden inzendingen van een wedstrijd die was georganiseerd door de Engelse erfgoedstichting Historic England. Eveneens hoog genoteerd staan een
Joodse begraafplaats in Cornwall en het bedevaartseiland Lindisfarne in Northumberland. beeld Wikimedia

„Meer behoefte aan bezinning
op bevrijdingspastoraat”
Van onze correspondent

Wanneer Jezus en het kruis centraal staan, worden levens diepgaand veranderd. Dat zei dr. G. C. Vreugdenhil
woensdag in Woudenberg tijdens een toerustingsavond die in het teken stond van pastoraat en demonische
beïnvloeding. „Tekenen van bevrijding en genezing zullen dan volgen.”

M

achsèh, kennisplatform
voor bezinning en
toerusting over heling
en vernieuwing voor
predikanten, kerkelijk werkers
en andere ambtsdragers, had de
toerustingsavond georganiseerd
in Kerkelijk Centrum Eben-Haëzer in Woudenberg. Het thema
van de avond was: ”Pastoraat en
demonische beïnvloeding”. De
bijeenkomst werd door ongeveer
25 ambtsdragers en kerkelijk
werkers bijgewoond.
Het platform constateert dat
er in de kring van kerkelijke
gemeenten die tot de Gereformeerde Bond worden gerekend,
in toenemende mate behoefte is
aan bezinning en toerusting op
het terrein van heling, genezing,
ziekenzalving en specifieke vormen van pastoraat.

Paulus
Ds. G. van Goch, predikant van
de hervormde gemeente in Scherpenzeel, opende de avond. Daarna
hield dr. G. C. Vreugdenhil, predikant van de hervormde gemeente
in Gouda, een Bijbelstudie over
1 Korinthe 2:4. Daarin richtte hij
zich op de woorden: „Met betoon
van Geest en kracht.”
Volgens de predikant was Paulus, toen hij naar Korinthe ging,
ervan overtuigd dat hij bij het
hart van de zaak moest beginnen.

„Paulus heeft geen ander verlangen dan Christus te kennen en
bekend te maken.”
Voorafgaand aan zijn bezoek
aan Korinthe is Paulus in Athene
geweest, zo schetste de predikant.
Die twee steden lagen op kleine
afstand van elkaar. Ze waren de
grootste centra van kennis en
wetenschap in die tijd. Op de
Areopagus in Athene krijgt Paulus geen kans om het over Jezus
en het kruis te hebben. De apostel
probeert aansluiting te zoeken
door hun filosofen en dichter te
citeren. „Zodra Paulus het over de
kern van het christelijk geloof wil
hebben, wordt hij afgekapt.”
Toch was het optreden van
Paulus op de Areopagus volgens
dr. Vreugdenhil geen mislukking.
„God gaf dat er mensen tot geloof
kwamen.” Door zijn ervaring in
Athene is Paulus ervan overtuigd
dat hij in Korinthe bij het hart
van de zaak moet beginnen,
zo stelt dr. Vreugdenhil. „Het
brandpunt is Jezus en Zijn kruis.
Die boodschap heeft effect gehad.
Daarop wijst de zinsnede in het
betonen van Geest en kracht.”
Doordat de Geest wonderen
werkte in de gemeente van
Korinthe, krijgt de prediking
van Paulus kracht en dynamiek,
aldus ds. Vreugdenhil. „Het zijn
de wonderen en teken die het
zichtbare bewijs vormden van de

waarheid van wat Paulus verkondigde en onderwees.”
Handvatten
Tijdens de avond werd ook een
specifieke casus behandeld door
dr. Vreugdenhil, waarna ds. F. J.
K. van Santen, predikant van de
hervormde gemeente in Kampen,

„Voer het gesprek met de
pastorant niet
in een yogacentrum”
enkele handvatten meegaf voor
pastoraal handelen rond demonische beïnvloeding. Als eerste
handvat stelde ds. Van Santen dat
het belangrijk is om een veilige

Bezoekers van de bijeenkomst van
Machsèh in Woudenberg. beeld RD

ruimte met de pastorant op te
zoeken en met meerdere personen het gesprek met de pastorant
aan te gaan. „Voer het gesprek
niet in een yogacentrum maar in
een consistorie of in de studeerkamer van een predikant.”
Gebed
Het is volgens ds. Van Santen
belangrijk dat er met de pastorant hardop wordt gebeden en
dat het gesprek onder Gods gezag
en de leiding van de Heilige Geest
wordt aangegaan. Eveneens is het
in de ogen van ds. Van Santen
van belang dat de pastorant tot
een eigen schuldbelijdenis komt
tijdens het eerste gesprek na de
diagnosestelling. „Hierbij kan het
helpen om hardop een zondaarsgebed uit te spreken.”
Bij een tweede ontmoeting met
de pastorant kan er een bevrijdingsgebed worden uitgesproken. Dan is het belangrijk om de
onreine geest te bestraffen en te
binden in Jezus’ Naam en in de
kracht van de Heilige Geest. Daarbij is het van belang of de pastorant wel of niet wedergeboren is.
„Als het huis van de pastorant
wordt leeggemaakt en de pastorant niet staat op het fundament
van Jezus Christus, dan is dat een
probleem. God moet met Zijn
Geest het hart van de pastorant
vullen.”

