Zijt gij die beroerder van Israël? (1 Koningen 18: 17)
Weet u wat de bedoeling van een boemerang is? De bedoeling is dat je hem weggooit. Dat
door de vorm en de juiste manier van gooien de boemerang een draai maakt en terugkeert
naar waar hij vandaan kwam. Dat is de bedoeling, al is het in de praktijk nog een hele kunst.
De boemerang vliegt over grote afstand door de lucht, maakt een bocht en wordt weer
opgevangen door degene die hem weggooide.
Daaraan moest ik denken bij het lezen van 1 Koningen 18: 17. De profeet Elia en koning
Achab ontmoeten elkaar. Hoe zal dat gaan? Ze hadden elkaar eerder ontmoet. Elia had het
oordeel aangekondigd en op deze aankondiging was er drie jaar geen dauw en regen
geweest. Die ontmoeting had grote gevolgen gehad. Hoe zal het nu gaan? Die gedachte
kunnen wij ook hebben. Een ontmoeting gehad met iemand, er zijn misschien wel harde
woorden gevallen. Nu moet je opnieuw naar die persoon toe. Hoe zal het nu gaan? Hier de
ontmoeting tussen de boodschapper van God die het oordeel had aangekondigd en Achab
die zich niets van dit oordeel had aangetrokken. Het had Achab niet tot bekering gebracht.
‘En het geschiedde, als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zei: Zijt gij die beroerder van
Israël?’ Je hoort het Achab roepen als hij Elia ziet. Zo, zo, ben je daar, ongeluksbrenger van
Israël? Beroerder, aanstichter van onheil? Emotioneel gooit Achab het eruit. Bent u het die
Israël in het ongeluk hebt gestort? Beroerder, dat is meer dan een grof scheldwoord, dat
hier spontaan opkomt.
Beroerder van Israël zo werden Mozes en Amos genoemd. Zo werden ook de discipelen
genoemd. Zo werden ook Paulus en Silas genoemd. Zo werden ook de eerste christenen
genaamd, beroerders. Zo wordt tot op de dag van vandaag iedere getuigende christen
genoemd. Een recht christen is immers iemand die zich niet laat leiden door wat de
algemene opinie is, door wat men vindt. Maar een recht christen laat zich leiden door wat
de Heere wil. Zo iemand wordt ook vandaag gezien als een verstoorder van het
maatschappelijke vrederijk buiten God. Dat roept onrust op.
Zijt gij die beroerder van Israël? Het antwoord op die vraag is ontkennend. Elia en ook een
recht christen vandaag is geen beroerder. Wat een vreselijk woord hier uit de mond van
Achab. Na alles wat hij heeft meegemaakt, is dit het eerste wat hij tegen Elia zegt. Achab
een verklaarde vijand van God en van goddelijke zaken. Als de Heere van die weg niet
afbrengt, is het bij ons niet anders. Wordt de oorzaak van de ellende overal gezocht,
behalve bij onszelf. Wie zit op iemand als Elia te wachten? Weg met hem. Als er maar weer
regen komt. Als hetgeen ontbreekt maar gegeven wordt. Als de moeite die er is, maar
verdwijnt dan is het goed.
Dat het woord dat Elia spreekt u mag treffen, zoals een boemerang. Die boemerang die je
weggooit, maar die met dezelfde gang weer terugkeert. Zo klinkt het woord van Elia hier tot
Achab, maar ook tot ons, vers 18. ‘Ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uws vaders huis,
daarmee dat gij de geboden van de HEERE verlaten hebt en de Baäls nagevolgd zijt.’ Het

omgekeerde is het geval. Wat Achab over Elia zei, wordt nu over hem gezegd en dat
terecht. Nee, Achab, ik ben geen ongeluksbrenger, maar u en het huis van uw vader zijn de
schuldigen.
Heeft u zoals Achab de schuldbrief al eens thuis gekregen? Altijd de schuld ergens anders
gezocht, maar hier wordt de schuld loodzwaar op onszelf gelegd. U bent die beroerder. God
heeft zich niet losgemaakt, maar wij hebben dat gedaan.
God wordt onteerd door Achab. Toch ontmoet Achab nog een afgevaardigde van de Heere.
Toch komt tot hem nog de oproep om tot inkeer te komen. Een ontmoeting om hem te
brengen tot belijdenis van schuld. Ja, Heere het is waar ik heb Uw wet verlaten. Ik heb Uw
wet vergeten. Tot die belijdenis moet het ook bij ons komen. Niet langer God de schuld
geven, maar onszelf zien als een beroerder. In de schuld komen voor God.
Als het zover gekomen is in het leven, mag ik u dan meenemen naar het rechthuis van
Pontius Pilatus. De plaats waar de Heere Jezus naar toe is gebracht door de joodse leiders.
Pilatus vond geen schuld in Hem. Maar uit de mond van de overpriesters van het sanhedrin
klinkt het: Hij beroert het volk.
Het is hier als bij Elia en Achab. Ook hier moeten de rollen worden omgedraaid. Moet die
boemerang terugkomen. Het sanhedrin bestaat uit beroerders. Maar ze zien het niet. Achab
zag het ook niet. Ze wijzen de Heere Jezus af als een beroerder. En dat terwijl Hij kwam, als
de meerdere Elia. Hij kwam met een boodschap van redding van de eeuwige droogte. Hij
kwam en Hij komt met het aanbod van Zijn genade. Hij kwam om te verlossen van het pak
van de zonde. Heeft zo het Woord van God u al eens getroffen, als een boemerang die
terugkomt?

EREDIENSTEN
Zondag 14 januari 2018
10.00 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 72 : 11
18.30 uur
Ds. E. Kroon, Randwijk
Psalm 138 : 3
Collecte: Instandhouding erediensten
Extra collecte: Vakantiewerk gehandicapten

Zondag 21 januari 2018
10.00 uur
Ds. J.W. Hooydonk, Kockengen
Psalm 84 : 6
18.30 uur
Ds. M. Noorderijk
Psalm 139 : 5
Collecte: Plaatselijk kerkenwerk
Extra collecte: Kerkinterieur

ZETTEN-ANDELST
Uit de gemeente
Een nieuw jaar zijn we ingegaan, maar ziekte en zorg hebben we in het oude jaar niet achter
kunnen laten.
De kuren die koster J.E. van Binsbergen kreeg, plegen zo’n grote aanslag op het lichaam dat
in ieder geval voorlopig gestopt is met de kuren.
Mevrouw J.G. Hendriksen-van den Hater verblijft een aantal weken in De Herberg in
Oosterbeek.
De heer P. Kalisvaart werd plotseling opgenomen in het CWZ. Nadat een pacemaker
geplaats werd, mocht hij weer naar huis terugkeren. Mevrouw Romein kreeg het
ingrijpende bericht dat ondanks de kuren de ziekte doorzet en ook op andere plaatsen
aanwezig is. Verdere behandeling is niet meer mogelijk.
Mevrouw van Voorthuijzen verblijft sinds Tweede Kerstdag in de Espalier te Kesteren.

We bidden hen allen, maar ook degenen die met onderzoeken bezig zijn de troost toe van
die God, Die helpt in nood. De Heere vatte hen bij de hand en schenke hen Zijn nabijheid.
Immers aan Zijn hand geleid en in Zijn hoede geborgen zal het ons aan niets ontbreken. De
almachtige God zij hen tot een Toevlucht.
Overleden
Via LRP vernamen we het heengaan van Aalbert van Leusden, in de leeftijd van 85 jaar. We
wensen mevrouw van Leusden-van Dijken en verdere familie veel sterkte en troost om dit
verlies te dragen.
Mevrouw van Leusden-van Dijken is op haar verzoek inmiddels uitgeschreven uit de
registers van de PKN.
Wij gedenken
Op zondag 10 december kwam er een einde aan het leven van Jantje Teuntje Timmer.
Zij werd 86 jaar. Wij leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en haar
broer, schoonzuster en overige familieleden. Zij was dankbaar voor haar gezonde en lange
leven, de laatste paar dagen van haar leven heeft ze op bed doorgebracht, de krachten
werden minder en zij stierf. Een stille vrouw van weinig woorden, ook betreft haar
geestelijk leven. Vrijdag 15 december vond de begrafenis plaats na een rouwdienst in de
Hoeksteen. Wij hebben gesproken over Psalm 23. De psalm die wij de laatste keer voor haar
overlijden hebben gelezen. De goede Herder, die Zijn leven heeft gegeven voor Zijn schapen
en de troost van de HEERE voor allen die Hem mogen kennen, als hun Borg en Zaligmaker.
Wij bidden de bedroefde familie de troost en de genade van de goede Herder toe.
J. Stobbelaar

Dankwoord
Beste gemeenteleden,
Voor uw meeleven, op welke wijze dan ook, na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze
moeder en oma Cornelia Adriana Kalisvaart-van Voorthuijsen willen wij u hartelijk dank
zeggen. Dit heeft ons erg goed gedaan.
Familie Kalisvaart
Necrologie 2017
Aan het einde van de laatste eredienst in 2017 hebben we de gemeenteleden herdacht die
ons het afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen. We hebben hen herdacht met
dankbaarheid en met droefheid vanwege de lege plaats die ze hebben achtergelaten. Als
we hun namen ook nu in de kerkbode noemen, is iedere naam ook een roepstem die
uitgaat. Dit leven is tijdelijk. We hebben hier geen blijvende stad.
Johanna Hendrika Coenen – Frentz, overleden op 6 januari op de leeftijd van 86 jaar
Cornelia de Boer – Elbertsen, overleden op 17 januari op de leeftijd van 89 jaar
Theodora Geertruida Huibers – Derksen, overleden op 21 januari op de leeftijd van 92 jaar
Neeltje Helena Florijntje van Dusschoten – Drost, overleden op 1 maart op de leeftijd van 82
jaar
Albertus van Stralen, overleden op 27 juni op de leeftijd van 76 jaar
Hinderkien van Arnhem - van der Veen, overleden op 2 november op de leeftijd van 91 jaar
Cornelia Adriana Kalisvaart-van Voorthuijsen, overleden op 9 november op de leeftijd van
76 jaar
Aalbert van Leusden, overleden op 3 december op de leeftijd van 85 jaar
Jantje Teuntje Timmer, overleden op 10 december op de leeftijd van 86 jaar
Laten we hen die achterbleven in onze voorbede niet vergeten.

Welkom
Overgekomen vanuit de Hervormde Gemeente te Hien en Dodewaard zijn de heer G.D.
Hendriksen en mevrouw J.G. Hendriksen-van den Hater.
Zij waren al verscheidene keren in de diensten van het Woord in Zetten aanwezig.
Alsnog van harte welkom in de kerkelijke gemeente!

Verhuizing
Mevrouw F. Vink-Boele (De Loohof 6) is verhuisd naar de Liefkenshoek te Heteren. We
hopen, dat ze daar snel mag wennen. Mevrouw Vink-Boele heeft aangegeven, dat ze met
de Hervormde Gemeente te Heteren mee wil leven. De Heere zegene haar in de nieuwe
gemeente.

Jarigen (75 jaar en ouder)
In de komende weken hopen de volgende 75-plussers hun verjaardag te vieren:
18-01(-1937) de heer G. Schaap,
19-01(-1931) mevrouw A.F. Ariese-van Burk,
19-01(-1934) de heer J.G. Hendriks,
20-01(-1931) mevrouw W. Bor-Kattenbroek,
21-01(-1941) mevrouw J. Elings-Stoffelen,
24-01(-1937) mevrouw G.J. Rijken-Jansen
.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar
gewenst!
Doopdienst
De bediening van de Heilige Doop zal niet plaatsvinden op zondag 14 januari, maar op
zondag 18 februari in de morgendienst.
Catechese
Afgelopen maandag is de tweede helft van het catechisatieseizoen begonnen. De jongeren
werden op de vaste tijden weer verwacht. Wel is er een wijziging in de groepsindeling. De
12 jarigen vormen vanaf nu samen met de kinderen die afscheid van de zondagsschool
hebben genomen een groep. Onder leiding van ouderling Rienstra komen op hetzelfde
moment, 18.30 uur, de 13 jarigen samen. Leeft en bidt u ook thuis mee?!
Ouderenmiddag
Maandag 15 januari 2018 is er de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar voor de ouderen
van de gemeente, aanvang 14.00 uur in “de Hoeksteen” te Zetten.
Na de meditatie hoopt de heer Tijssen uit Zetten ons een diapresentatie te tonen.
Wij hopen, dat u allen weer in het nieuwe jaar aanwezig kunt zijn.
Graag zouden wij ook nieuwe mensen willen begroeten.
Bent u nog nooit geweest, schroom niet en kom gerust eens een middag bijwonen.
Hartelijk welkom! We hopen op een gezegende middag met elkaar.
Het bestuur.

Mannenvereniging “Deo gratia” 16-01-2018
Op dinsdag 16 januari 2018 om 20.00 uur houdt de mannenvereniging “Deo Gratia” weer
haar vergadering. U bent die avond van harte welkom in het verenigingsgebouw “De
Hoeksteen”, Damstraat 15 te Zetten. We willen deze avond Job 3:11-26 gaan behandelen
vanuit de Hervormde Vaan van november 2017, nr 11. Van harte uitgenodigd.
Het bestuur

Uitnodiging voor een gezamenlijke maaltijd
Vindt u het gezellig om met anderen samen te eten, kom dan naar “de Hoeksteen” op 30
januari, waar om 17.30 uur een warme maaltijd voor u klaar staat. U bent welkom vanaf
17.15 uur. Heeft u eventueel een buurman of -vrouw, die dit ook gezellig lijkt, neem deze
dan mee!
Opgeven kan tot en met 23 januari bij Marian Zoutewelle (tel. 06-43600510) of bij Sabine
Kalisvaart (tel. 06-47009627). Ook als u opgehaald en thuisgebracht wilt worden.
Met hartelijke groet,
Kees, Marian en Sabine.
Gezamenlijke maaltijd gemeenteleden van de kerken van Zetten en Hemmen
Iedere tweede dinsdag van de maand kunt u genieten van een gezamenlijke maaltijd in het
kerkgebouw van “de Rank”, de eerstvolgende keer dus op dinsdag 13 februari om 12.00 uur
aan de Hoofdstraat 3 te Zetten.
Verantwoording giften en collecten
Verjaardagsfonds derde kwartaal
Giften via pastoraal medewerker Stobbelaar (3 x 10 + 50)
Giften via dominee Noorderijk
Kerkrentmeesters
Instandhouding Erediensten
Onderhoud Hoeksteen
Plaatselijk Kerkenwerk
Instandhouding Erediensten
Plaatselijk Kerkenwerk

€
€
€

512,70
80,00
20,00

€
€
€
€
€

234,86
227,65
333,01
242,45
252,25

Collectemunten
Naar aanleiding van vragen over de uitgifte van collectemunten in verband met het
beëindigen van de kerkrentmeestertaak van de heer van de Kieft kan het volgende gemeld
worden: de uitgifte van collectemunten zal voorlopig blijven bij mevrouw L. van de Kieft,
Martin Luther Kingplantsoen 4.
Graag van tevoren even een mailtje sturen met de gewenste aantallen en afhaaldatum.
Begroting 2018
Van 15 tot 19 januari ligt de begroting 2018 van het college van kerkrentmeesters ter inzage
bij B.G. van de Kieft. Als u de stukken wilt inzien gelieve u vooraf telefonisch een afspraak te
maken: tel. 0488-453761.
Kerkbalans 2017 / 2018
In het jaar 2017 heeft de gemeente € 58.915,04 bijgedragen in het kader van Kerkbalans,
hetgeen circa € 1.021,- meer is dan januari vorig jaar toegezegd en ruim € 917,- meer dan in
2016. We danken de Heere voor de financiële inspanningen van de gemeente ten behoeve
van de instandhouding van de predikantsplaats!
Op zondag 21 januari vragen we in de voorbede van de morgendienst om Gods zegen op
Kerkbalans 2018. Maandag 22 januari om 20.00 uur worden de vrijwilligers voor de

startavond verwacht in “de Hoeksteen”. In de loop van die week komen ze bij u aan de
deur, de week daarna (vanaf 29 januari) wordt de antwoord-envelop bij u opgehaald; graag
van tevoren klaar zetten!
Namens het college van kerkrentmeesters, Jan Duijzer.
Jaarrekening 2016
Van 15 tot 19 januari ligt de jaarrekening 2016 van de diaconie ter inzage bij J. Bitter. Als u
de stukken wilt inzien gelieve u vooraf telefonisch een afspraak te maken: tel. 0488-442961.
Uitzending naar Chili
Op 16 januari 2018 zal ik voor twee jaar naar Chili vertrekken met de zendingsorganisatie
Operatie Mobilisatie. In Chili draaien drie projecten, namelijk straatevangelisatie, dak- en
thuislozen en kinderwerk. Ikzelf zal voornamelijk gaan werken met kinderen die uit huis zijn
geplaatst. Door aanwezig te zijn en oprecht interesse te tonen in mensen en kinderen,
willen wij als team Gods liefde aan hen laten zien en onze Hoop die wij vinden in Jezus
Christus aan hen doorgeven.
Zou u het werk in Chili mee willen nemen in uw gebed en mijn ouders (Jan & Marieke Sterk)
de aankomende twee jaar willen ondersteunen als zij hun dochter moeten loslaten voor
twee jaar? Als u de aankomende twee jaar op de hoogte wilt blijven over het werk in Chili,
wil ik u graag via een nieuwsbrief op de hoogte houden. Stuurt u dan een mailtje naar
margarethe.sterk@om.org. Met vriendelijke groet,
Margarethe Sterk
Agenda
Zo de Heere wil en wij leven, zijn er de komende weken de volgende activiteiten:
maandag 15 januari is er om 14.00 uur Ouderenmiddag,
dinsdag 16 januari komt de mannenvereniging “Deo gratia” om 20.00 uur bijeen,
woensdag 17 januari vergaderen de leidinggevenden van “de Toevlucht” om 20.00 uur,
donderdag 18 januari begint de bijeenkomst van de vrouwenvereniging “Bidt en Werkt” om
14.15 uur,
zaterdag 20 januari is er vanaf 15.45 uur een interkerkelijke toerustingsdag van het HJW in
de Driestar Hogeschool te Gouda;
zondag 21 januari komt de jeugdvereniging na de avonddienst bijeen,
maandag 22 januari begint de startavond van Kerkbalans 2018 voor de vrijwilligers om
20.00 uur,
donderdag 25 januari komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde” om
14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst,
zaterdag 27 januari begint de tweede interkerkelijke toerustingsdag van het HJW om 15.45
uur in de Ichthushof te Urk,
zondag 28 januari is er na de morgendienst een preekbespreking voor de jeugd van 12+.
Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten in “de Hoeksteen” plaats.
Gezegende diensten en bijeenkomsten gewenst!

Kerkenraadsvergadering 24 januari 2018
De eerste kerkenraadsvergadering van 2018 staat gepland voor 24 januari. Onder andere
zullen we dan ook als kerkenraad afscheid nemen van broeder Duijzer en Van de Kieft en zal
het nieuwe moderamen gekozen worden.
Oppasrooster
14 jan Iris van Dodewaard, Annelies Boer, Jolijn Aalberts
21 jan Jeanette Noordam, Sanne Hendriks, Carmen van den Bos
28 jan Marjolein Speijers, Soraya van den Bos, Marjolijn Hamelink
UIT DE PASTORIE
De vorige kerkbode was voor vier weken. Dat leek heel lang, maar wat is het in ieder geval
in mijn beleving snel gegaan. Inmiddels is het nieuwe jaar al weer enkele weken oud. We
ontvingen ook per kaart goede wensen voor de Kerstdagen en het nieuwe jaar. Mede
namens mijn vrouw wil ik u daar heel hartelijk voor bedanken. Namens alle
pastoriebewoners een hartelijke groet,
ds. M. Noorderijk

