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www.luxefotokaarten.nl

400 soorten ✻ voor het goede doel

In Roemenië zijn weinig 
voorzieningen voor doven en 
slechthorenden, waardoor ze in een 
sociaal isolement dreigen te raken. 
Daarom geeft ds. Csaba Korodi 
wekelijks Bijbels onderwijs aan 
ongeveer 35 dove en slechthorende 
kinderen. Zijn lessen over Bijbelse 
thema’s worden in gebarentaal 
vertaald en met veel inzet gevolgd.

Helpt u mee?
Voor € 25,- kan een gebarentolk een 
bijeenkomst vertalen!

IBAN: NL52 INGB 0000 3074 47
o.v.v. Dovenpastoraat Roemenië

Dovenpastoraat 
in roemenië

Helpt u  doven in  roemenië  te  bereiken met het  evangelie?Helpt u  doven in  roemenië  te  bereiken met het  evangelie?

• Alleen begrafenissen

• Opbaarmogelijkheden in een door 
u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling

• Dag en nacht bereikbaar

010 - 460 05 09
info@tdenh.nl
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

begrafenisverzorging

Den Hollander
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Nu de herfstperiode is aangebroken willen we met gepaste trots 
ons Doven Contactblad in zij n nieuwe jasje tonen.
We hopen dat jullie hierdoor meer leesplezier hebben dan voor-
heen, toen niet alles goed leesbaar was, zeker niet voor oudere 
mensen. Het allerbelangrij kste, dat is Gods Woord, blij ft wel centraal. 

Dit nummer staat boordevol met waardevolle artikelen, zoals de meditatie, de preek, een 
interview met ds. Karens, een mooi Bij belverhaal, een stukje over het ambtsjubileum van ds. 
W.J. Karels en een mooie puzzelrubriek.

Hartelij k groeten,
Neeltje de Vos
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20 november 2021
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UITNODIGING   JongerenKamp 2022

Nee ltj� d� Vos

Gereformeerde Gemeenten
Dovenzorg

Beste jongelui,
Ben je doof of slechthorend en tussen de 8 en 21 jaar, dan 
willen we je graag namens Stichting Dovenzorg uitnodigen 
voor onze kampweek:
D.V. 2 mei – 6 mei 2022
Groepsaccommodatie: “Nog onbekend”
Plaats: Ergens in Nederland

Bij  voldoende deelnemers hopen we in het volgende Doven 
Contact nummer meer over onze plannen te kunnen vertellen.
Wat gaan we doen: we hopen weer leuke dingen te gaan 
doen en natuurlij k gaan we ook weer Bĳ belstudies houden.

Heb je er zin in? Geef je dan snel op vóór DV 1 november 2021 bij :
Hubert de Vos
Touwslagersdreef 77
4691 LW Tholen
Emailadres: H81devos@gmail.com

Vragen over onze kampweek of de kosten, stel ze gerust.
Wil je je opgeven voor de Kamp 2022 stuur je de volgende gegevens 
(Naam + Achternaam, Adres, Postcode + Woonplaats, Emailadres en 
Leeftĳ d + geboortedatum) naar de bovengenoemde adresgegevens.

JongerenKamp 
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Paulus denkt echter aan iets anders dan wij  gewoonlij k 
onder ellende verstaan. Uit het verband van dit hoofdstuk 
blij kt dat hij  denkt aan de inwonende ellende van het hart. 
Hij  kreunt onder het feit dat ons bestaan boos en onver-
beterlij k is vanwege de zonde. Ook al is er een hartelij ke 
begeerte om naar al de geboden van God te leven, ook al 
zij n er de vruchten van bekering en geloof, toch breekt het 
mij  bij  de handen af. 
Het zingt wel in mij n hart: ‘Hoe lief heb ik Uw wet…’ 
Maar tegelij k neemt de zonde mij  gevangen. Dat is de 
ellende die Paulus bedoelt. Dit brengt hem tot het zuch-
tend vragen: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij  verlossen van 
het lichaam des doods?’
Het mag ons niet ontgaan dat Paulus hier echt voor zich-
zelf spreekt. En dat hij  dit zegt vele tientallen jaren na zij n 
bekering.
De man die hier spreekt is ook geen klein gelovige, is ook 
geen afgedwaald schaap maar heeft diep naar binnen 
gekeken in eigen hart en leven. 
Van onszelf komen we daar nooit aan toe, dan we blij ven 
we aan de oppervlakte hangen. Maar Gods Geest neemt 
ons mee naar de diepte van ons bestaan, van onze schuld, 
van het inwonende bederf. Wat een smart om er achter te 
gaan komen dat we onverbeterlij k zij n. Dat we het goede 

niet kunnen doen en dat het kwade ons bij ligt. Dat de 
zonde ons de baas is en dat wij  de zonde de deur niet uit-
krij gen. Wat kunnen we onszelf dan een raadsel zij n: ‘Kan 
zoiets samengaan met genade’? 
Kom lees dit hoofdstuk dan nog maar eens…en laat het u 
tot troost zij n dat de Bij bel spreekt van deze geestelij ke 
strij d.

Maar lees ook verder. Want wat horen we in het volgende 
vers? Het gaat van klacht naar jubel.
Klinkt in het ene vers nog de klacht: ‘Ik ellendig mens, 
wie zal mij  verlossen van het lichaam dezes doods’. In het 
volgende klinkt de jubel: ‘Ik dank God door Jezus Christus, 
onze Heere’.
Deze jubel hangt bepaald niet in de lucht, gelukkig niet! 
Nee, er ligt een sterk fundament onder.
De klagende zondaar vindt houvast in Gods eeuwig ont-
fermen. Wat is het goed om met de barre ellende van 
dit ellendige zondaarsbestaan te zakken en zinken op 

Klach� e� jubel
Stellen wij  onszelf deze vraag ook? 
Zien wij  onszelf ook als een ellendig 
mens?
Ja, ellende is er genoeg. Soms 
vreselij k veel, te veel om te dragen. 
Als je denkt aan de gevolgen van 
Corona, de situatie in Afghanistan, 
een natuurramp in Haïti enz. Wat is er 
veel ellende in deze wereld. Wat kan 
er ook veel verdriet en ellende zij n in 
ons eigen hart en leven.

begeerte om naar al de geboden van God te leven, ook al 
zij n er de vruchten van bekering en geloof, toch breekt het 

Het zingt wel in mij n hart: ‘Hoe lief heb ik Uw wet…’ 
Maar tegelij k neemt de zonde mij  gevangen. Dat is de 
ellende die Paulus bedoelt. Dit brengt hem tot het zuch-
tend vragen: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij  verlossen van 

Het mag ons niet ontgaan dat Paulus hier echt voor zich-
zelf spreekt. En dat hij  dit zegt vele tientallen jaren na zij n 

De man die hier spreekt is ook geen klein gelovige, is ook 
geen afgedwaald schaap maar heeft diep naar binnen 

Van onszelf komen we daar nooit aan toe, dan we blij ven 
we aan de oppervlakte hangen. Maar Gods Geest neemt 
ons mee naar de diepte van ons bestaan, van onze schuld, 
van het inwonende bederf. Wat een smart om er achter te 
gaan komen dat we onverbeterlij k zij n. Dat we het goede 

‘Ik ellendig mens, 
wie zal mĳ  verlossen

van het lichaam
des doods? 
Ik dank God, 

door Jezus Christus,
onze Heere’.

Romeinen 7:24,25
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Christus en Zij n gerechtigheid. 
Dan kunnen we de lofzang 
zingen in de nacht.
‘Ik dank God’. Dit danken wordt 
geleerd op de school van de 
Heilige Geest. Daar leren we 
hoe langer hoe meer dat we 
zondaar zij n en blij ven tot de 
laatste snik. Maar daar leren we 
ook wat we aan Christus heb-
ben. En schuilend aan Jezushart 
klinkt de jubel: ‘Hoewel ik niet 
verder kom dan een ellendig 
mens, dank ik God door Jezus 
Christus want in Hem mag ik van 
genade leven’.

Juist het hoe langer hoe meer zien wie je bent en blij ft, 
geeft voortdurende oorzaak om zich voor God te veroot-
moedigen en de toevlucht te nemen tot de gekruisigde 
Christus.
Wat kan Godskind moe zij n van de zonde en sterk verlan-
gen naar de verlossing van het lichaam van de zonde en 
van de dood.

Maar naast klagen is er ook een juichen. Dan smelt het 
hart weg in verwondering en dankerkentenis bij  het schui-
len achter Jezus bloed, bij  het steunen op Zij n trouw, bij  
het vertroost worden door de Heilige Geest.

Zien wij  hier ons leven in getekend? Dan 
begrij pen we wat Maarten Luther over zich-
zelf zei: ‘Simul justus et peccator’ (Latij n) 
‘tegelij k rechtvaardige en zondaar’.

Ds. W. Harinck, Utrecht

Maa rte� Luther
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V
rienden, onze tekstwoorden staan in 
2 Samuel 23:14-17: 
“En David was toen in een vesting; en 
de bezetting der Filistijnen was toen te 
Bethlehem. En David kreeg lust, en zeide: 
Wie zal mij water te drinken geven uit 
Bethlehems bornput, die in de poort is? 

Toen braken die drie helden door het leger der Filistijnen, en 
putten water uit Bethlehems bornput, die in de poort is, en 
droegen het, en kwamen tot David; doch hij wilde dat niet 
drinken, maar goot het uit voor den HEERE. En zeide: Het zij 
verre van mij, o HEERE, dat ik dit zou doen; zou ik drinken 
het bloed der mannen, die heengegaan zijn met gevaar van 
hun leven? En hij wilde het niet drinken. Dit deden die drie 
helden.”

WATER UIT BETHLEHEMS BORNPUT
1. Begeerd water
2. Onbereikbaar water
3. Geput water
4. Uitgegoten water

Voordat we de geestelijke les uit dit gedeelte mogen trek-
ken, overdenken we eerst de geschiedenis van onze tekst-
verzen. David ligt op zijn sterfbed. Hij spreekt zijn laatste 
woorden uit. Dan leidt de Heilige Geest hem terug naar de 
periode in zijn leven dat hij net koning was. Hij was toen 
in de spelonk Adullam. Toen hij moest vluchten voor Saul, 
was hij daar al eerder geweest. Maar in ons hoofdstuk ziet 
dat op een tijd dat David net koning was. Het was in de 
oogsttijd en David krijgt dorst. Toen begeerde hij water. 
Dat is logisch. 

Je zou zeggen: Er is water genoeg! Maar David kreeg lust 
naar het water dat in Bethlehems bornput was. Dat heeft 
hij vroeger als jongen geproefd. Hij heeft daar de schapen 
geweid.  Dat water wilde David drinken. Hij begeerde dat 

G EH O U D EN O P 28 O K TO B ER 2012 T E D O E T I N C H EM D O O R D S . W. J . K A R EL S

Water uit Bethlehems bornput
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water, maar hij kon er niet komen. Daar gaat onze tweede 
gedachte over. 

De Filistijnen bezetten Bethlehem en de poort van 
Bethlehem. Dus het water is ook onbereikbaar. David kreeg 
lust naar water in Bethlehems bornput, maar hij kon er 
niet bij. Nu zegt David: “Wie zal mij water te drinken geven 
uit Bethlehems bornput, die in de poort is?” Kijk, dan gaan 
drie helden ongevraagd het water halen. Die drie helden 
hebben zo’n liefde tot hun koning dat ze naar Bethlehem 
gaan. Ze breken door de Filistijnen heen en gaan naar de 
poort en putten water. Ik denk dat ze het water in emmers 
hebben gedragen naar David. Het water is geput. 
Dan willen we stilstaan bij onze vierde gedachte. Wat 
er dan komt kan ik eigenlijk niet begrijpen. In plaats dat 
David heel blij is over de helden met hun moed en dat 

water drinkt, zegt David: “Dit water drink ik niet. Zou ik het 
bloed van deze mannen drinken?” Dan giet hij dat water 
niet op de aarde. Nee, hij gooit het niet weg. Dat zou heel 
ondankbaar zijn geweest. David ziet dat de Heere deze 
helden heeft bewaard. De Heere denkt aan mij. Wat een 
wonder! David maakt van dat water een drank-dankof-
fer. Want er staat: “Maar goot het uit voor den HEERE.” De 
kanttekening in 1 Kronieken 11 zegt: Ter ere Gods. David 
mag met de weldaad in God eindigen. Dat is de geschie-
denis, maar nu de geestelijke betekenis. Wat zegt ons deze 
geschiedenis? In de eerst plaats: 

1. BEGEERD WATER
Weet je wat begeerd water betekent? David was in de 
oogsttijd. De zon brandde en het was warm. David kreeg 
dorst. Toen ging hij naar water verlangen. Bij ons is het 
toch geen brandende zon? Toch liggen wij van nature 
onder de brandende toorn van God. Wij zijn kinderen des 
toorns. Weet u dat? Een mens gaat dat voelen als God 
hem gaat bekeren. Hebt u daar kennis aan? Dan komt er 
een lust: “Wie heeft lust den HEER’ te vrezen?” David kreeg 
lust. 
Hebben wij door genade al dorst en lust gekregen naar 
dat water uit Bethlehems bornput? Ik hoef toch niet te 
zeggen wie dat is? Bethlehem betekent broodhuis. Daar 
is David geboren. Eeuwen later is daar de grote Zoon van 
David, Christus, geboren. Hij is het Brood des Levens.

Mijn dove vrienden, hebben we de toorn Gods ervaren 
in het hart? God bepaalt de trap of de mate waarin we 
dat ervaren. Kregen we al een lust en begeerte naar het 
levende Brood,  Christus? David kreeg lust naar water uit 
Bethlehems bornput. Christus is het Brood des Levens, 
maar Hij is ook de Fontein des Levens. Weten jullie hoe 
diep de Bornput Christus is die opwelt uit het eeuwig 
welbehagen des Vaders? Christus is de Fontein des Levens. 
Duizenden hebben van Christus gedronken en die Fontein 
is nog even vol en levend. Duizenden zwarte zondaren 

Een mens 
gaat dat voelen

 als God hem 
gaat bekeren .
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hebben zich door de Heilige Geest in die Fontein laten 
wassen. En de Fontein is nog even schoon en levend. 

Christus is als een Bron uit de hemel gekomen voor ver-
lorenen. Hij heeft gedorst. Hij heeft gehongerd. Hij heeft 
Zijn dierbaar bloed gestort. Hij is de dood ingegaan. Hij is 
opgestaan en Hij is opgevaren. Dat levende Water wordt 
nu aangeboden: “Wie dorst heeft die kome en die wil, drinke 
van de wateren des levens om niet.” Zeg eens eerlijk: Heb je 
al naar dat water gedorst? 
Als we geen dorst hebben dan hebben we ook geen 
begeerte naar de Heere Jezus. Ik vraag niet of je de Heere 
Jezus kent. Dat is nodig, maar dat vraag ik niet. Ik vraag 
ook niet of je de Heere Jezus bezit. Dat is ook nodig, maar 
zelfs dat vraag ik niet. Nu vraag ik: Zijn er onder jullie, 
dove vrienden, die niets hebben, niets zijn en toch zeggen: 
De brakke, stilstaande wateren van de wereld hoef ik niet. 
Mijn ziel dorst naar God. Ziet u dat? Als dat waar is zal 
God op Zijn tijd die dorst lessen en vervullen.
 

2. ONBEREIKBAAR WATER
We lezen dat de Filistijnen in Bethlehem waren. De bezet-
ting was in de poort. De poort ziet op het recht van God. 
Er zijn mensen die de honger en dorst naar de gerechtig-
heid kennen. Ze smeken om de Heere Jezus op grond van 
recht. Vrienden, God maakt Zijn kinderen altijd in de weg 
van het recht zalig. Er zal wel genoeg water in de omge-
ving geweest zijn, maar dat wilde David niet. Hij wilde 
water uit Bethlehems bornput die in de poort is. 
Zo is er een volk dat zoekt, verlangt en dorst naar de 
Heere Jezus. Ze willen eerlijk op grond van recht zalig wor-
den. Maar de Filistijnen bezetten Bethlehem en de poort. 
Gemeente, als we onbekeerd zijn dan is die bron, die dier-
bare Fontein tot verzoening, heiligmaking en levendma-
king er wel, maar we kunnen er niet bij. De Filistijnen van 
onze doodsstaat bezetten ons hart. 

Degenen die door God zijn levend gemaakt gaan begeren, 
uitzien en smeken, maar ze kunnen niet bij dat water. Ze 
horen ervan. Er springt iets in hun hart op als ze over 
Christus horen, bij u ook? 
Ze buigen wel voor dat recht, die poort, maar de Filistijnen 
bezetten de poort. Er zijn wel duizend zonden die verhin-
deren om bij dat levende water te komen, zoals ongeloof, 
blindheid en hardheid in het hart. Ze zitten in de kerk 
onder het Woord en onder de prediking en ze zeggen: Wie 
zal mij het water van Christus, de Heilige Geest geven? 
Heere, openbaar u toch! Mag ik U zien door de ogen van 
het geloof? Ik hoor wel van U. Als ik me niet bedrieg dan 
verlang ik wel naar U, maar de Filistijnen in mijn hart 
bezetten die poort. Ik kan er niet bij. Het is onbereikbaar. 
Ja, dan ga je toch naar Jezus? Dan pak je toch de belofte? 
Nee, dat kunnen ze niet. Ze plukken eerder een ster van de 
hemel dan dat ze een kruimel geloof beoefenen. Ze kun-
nen het niet. 

3. GEPUT WATER
Op Gods tijd gingen er drie helden dwars door de 
Filistijnen en dwars door de vijanden heem. Ze putten 
water en dragen het naar David. Hoe zit dat nu? Nee, wij 
hoeven niet naar aards Bethlehem. De Bron en Fontein 
Jezus Christus vloeit, maar de weg tot dat Water moet 
opengebroken worden. 
Gemeente, weet je hoe dat in de ziel gaat? Weet je hoe je 
nu bij Christus kan komen? Altijd en alleen door de Heilige 
Geest kan je bij Christus komen. Hoe? Door die drie hel-
den. De eerste held om door die vijandschap van binnen 
te breken is berouw. Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling 
pleit. Nee, ik weet ook dat berouw geen Christus is. Maar 
berouw is wel een van die drie helden. De tweede held om 
ooit bij de Fontein te komen is het gebed. Dat zijn bidders, 
smekers en bedelaars aan de troon der genade. 

'k Wil mijn misdaân, die U tergen,
Niet verbergen;
Ik bedek voor U die niet;

Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed; De tweede held is dus 
het gebed. En de derde held is het geloof. Als dat geloof 
in beoefening komt door Gods Geest, breekt het dwars 
door alle vijanden en bezettingen heen. Geloof overwint 
de wereld. “Want met U loop ik door een bende, en met mijn 
God spring ik over een muur.” Heeft u het geloof? Het geloof 
redeneert niet en rekent niet, maar breekt door. Kent u dat 
drinken van het geloof in de Heere Jezus Christus? “Want 
Mijn vlees is waarlijk Spijs en Mijn bloed is waarlijk drank.” 
Gemeente, als u dat mag beleven bent u gelukkig. Toen 
Luther de gerechtigheid van Christus zag in zijn torenka-
mertje zei hij: Dat werd mij de poort tot het paradijs. Kent 
u die Poort, Christus? Kent u dat Water, Christus? Ken je 
die dorst, die onmogelijkheid en dat wonder?

Zie je daar 
de Middelaar 
hangen aan 

het vloekhout?

8

D
O
V
E
N
C
O
N
T
A
C
T

154166 DovenContact nr. 5 oktober 2021.indd   8154166 DovenContact nr. 5 oktober 2021.indd   8 07-10-2021   09:2207-10-2021   09:22



Of zegt dit alles je niets? Drink je nog volop uit de moder-
ne media? Natuurlijk wij hebben ook een computer. Dat 
bedoel ik niet. Maar hoeveel mensen drinken zich de dood 
aan vuile, wereldse en goddeloze troep? Dan zullen ze 
bij het sterven eeuwig dorst hebben. Heden, mag ik u die 
Fontein des Levens tot levendmaking, tot rechtvaardigma-
king, tot heiligmaking en bij het sterven tot heerlijkmaking 
nog verkondigen. Wij hebben alles toegesloten, maar God 
heeft voor een Fontein gezorgd. 

Zie je daar de Middelaar hangen aan het vloekhout? Uit 
Zijn wonden vloeit bloed en water tot levendmaking. “Te 
dien dage zal er een fontein geopend zijn voor het huis van 
David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en 
tegen de onreinheid.”. 

Heden bidden we u: Laat u met God verzoenen! Want als 
je vlak bij dat levende Water geleefd hebt en nooit zalig-
makend dronk, dan zij uw bloed op uw hoofd - zou Erskine 
zeggen. Heden, wie u ook bent, de vuilste, de goddelooste 
of zwartste, smeek toch of je Hem mag kennen door de 
Heilige Geest. En ga toch niet om dat recht heen. Dan 
bedrieg je jezelf voor de eeuwigheid. Het is toch zo zoet 
als je voor dat recht van God mag buigen. De Filistijnen 
staan op afstand als je door de poort Christus mag ken-
nen. Er blijft een groot wonder over. 

Uw goedheid, HEER, is hemelhoog;
Uw waarheid tot den wolkenboog;
Uw recht is als Gods bergen;

 4. UITGEGOTEN WATER
Daar komen die drie helden bij David. In plaats dat David 
het water drinkt zegt hij: Zou ik dit water zomaar drinken? 
Zou ik het bloed van deze helden drinken? Die zo bewaard 
zijn door de Heere? Waardoor ik nu zo mag zien dat de 
Heere van mij afweet. Hij maakt er een drankoffer, een 
dankoffer en een spijsoffer van. Hij zegt: Heere wat bent 
U goed voor zo’n slecht mens. Weet u wat David doet? Hij 
aanbidt en verwondert zich. De kanttekeningen zeggen: 
Ter ere Gods. Vrienden, hier staat een man, David, die met 
geschonken weldaden in God mag eindigen. Hij mag de 
ere Gods bedoelen. Als u waarlijk mag drinken van dat 
Water, Christus blijft er maar één begeerte over: 

U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.

Dan gaat het niet meer om mijn behoud of zaligheid, maar 
dan gaat het erom of God aan Zijn eer komt. Vrienden, 
weet u wie daarvoor heeft gezorgd? Christus. David goot 
het water als een dankoffer voor de Heere uit. Maar 
Christus heeft Zichzelf geofferd en Zijn dierbaar bloed 
gestort: Het is volbracht! De Vader heeft dat offer van 
Christus volkomen goed verklaard. En toen heeft de Vader 

Christus opgewekt. Christus heeft Zijn bloed in de hemel 
gebracht. Daar is het nu en daaruit vloeit dat bloed nog. 

Ach, zoek toch de Heere! Heel deze wereld vergaat. Elke 
keer sta ik bij sterfbedden en dan moet geld, huis, goed 
en familie losgelaten worden. Hebben we dan dat bloed? 
Hebben we dan gedronken van dat bloed? Ik zou het u 
zo gunnen en aanprijzen. Ziet u die mannen lopen met 
dat water? Ziet u Gods knechten op de kansel met dat 
Water? Die mannen zijn niet teleurgesteld dat het water 
werd geofferd. Het is voor die mannen een groot wonder 
geweest dat David dat water aan God wijdde. Davids blijd-
schap was hun blijdschap. Davids verwondering was hun 
verwondering. Hebt u dat ook weleens? 

Gods kinderen: Komt, maakt God met mij groot! Kent u 
het? Mijn eerste vraag was of u de toorn van God kende. 
En de tweede vraag was: Wie heeft lust de Heere te vre-
zen? Je zal er nooit spijt van krijgen, maar het kan alleen 
uit genade door de Heilige Geest. Kreeg u al lust naar de 
Heere Jezus en Zijn werk? En heb je in de derde plaats 
al geleerd dat je eerder een ster van de hemel plukt dan 
dat je bij Jezus komt? Want elke levend gemaakte ziel 
gaat leren dat het onmogelijk is. Die ziel zegt: Iedereen 
kan zalig worden, maar ik niet meer. Maar als die grote 
doorbreker Christus door de Heilige Geest een waar gebed 
werkt en het geloof in beoefening brengt mogen ze door-
breken en de banden wijken. Ze mogen bukken onder het 
recht en eindigen in God. 

Weet u wat de Kerk doet als ze sterft? Ik bedoel met de 
Kerk Gods kinderen. Dan gaat ze naar de eeuwige Fontein. 
Toen ds. Hellenbroek oud was zat hij in zijn stoel en vroe-
gen ze: Dominee, waar denkt u aan? Hij zei: Ik denk aan 
het wonder om met een drie-enig God verzoend te zijn en 
dat ik op goede gronden daar deel aan heb. Weten jullie 
wat zijn laatste preek was? “Gij zult mij het pad des levens 
bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; 
liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk.” 

Zie je wel, die Fontein, die Bornput uit eeuwigheid vloeit 
door de diepten van Adams val. Vandaag vloeit Hij nog 
uit de bediening van het Woord tot in alle eeuwigheid. 
Als u nog een Filistijn bent, dan kan je toch nog bekeerd 
worden. 

De Filistijn, de Tyriër, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;

Smeek dan uit genade, want er is nog Water!

Amen. 
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Financiee l 
overzicht van 
de maa nden 

juli en 
augustus 2021

Collecte dovendienst te:
Middelharnis (3/7) € 292,35
Capelle - West (21/8)  € 150,00

Bĳdrage Ger.Gem. te:
Groningen € 50,00
Wolphaartsdij k € 200,00
Oudemirdum € 50,00
Wierden € 50,00
Berkenwoude € 125,00
Oude-tonge € 70,25
Hilversum €  387,20
Capelle a/d Ĳ ssel –
Middelwatering € 250,00
Emmeloord € 150,00

Bĳdrage overigen:
OGG Stavenisse € 250,00
OGG Rouveen  € 50,00

Giften:
Overbetalingen en giften € 15.454,30

Kerkenraden en gevers willen wij  hartelij k 
danken voor hun fi nanciële steun. De 
Heere gebiede Zij n onmisbare zegen over 
uw giften. 

Met vriendelĳ ke groeten, M.F. Vroon

(M. van Belzen, mvbelzen@solcon.nl)
DV half november hopen wij  u te 
informeren wat de defi nitieve invul-
ling van deze dag zal zij n.

GECOMBINEERDE 
KERKDIENSTEN IN 
DOETINCHEM
Op zondag 24 oktober hoopt 
ds. W.J. Karels twee keer voor te gaan 
in een gecombineerde kerkdienst te 
Oudemirdum.
Als u zich nog niet hebt opgegeven 
voor reservering van logiesruimte 
bij  M. van Belzen, dan heeft u hier 
nog gelegenheid voor tot uiterlij k 
16 oktober.

GEBOREN
Hubert en Neeltje de Vos-Drooger, 
onze hoofdredacteur,  werden 3 okto-
ber bij zonder verblij d met de geboorte 
van een zoon. Zij n naam is Eliaz. De 
Heere heeft tot grote verwondering 
hen dit kindje toebetrouwd.
Dat deze zoon voorspoedig en in de 
vreze des Heeren mag opgroeien en 
dat de ouders hierin de hulp van de 
Heeren mogen ontvangen.
Laten we onze hoofdredacteur, 
die zoveel betekent voor het 
DovenContact, niet vergeten, en hen 
verassen met een blij k van medeleven. 
Hun adres is Touwslagersdreef 77, 
4691 LW Tholen

ONTMOETINGSDAG
Door alle omstandigheden rondom 
corona is nog niet geheel bekend hoe 
de invulling zal zij n van de jaarlij k-
se ontmoetingsdag op DV zaterdag 
11 december in Dordrecht.
Deze dag is in december 2020 helaas 
niet door gegaan, het uitzien is dat 
we dit jaar, zoals vanouds, elkaar wel 
weer mogen ontmoeten. 
's Morgens hoopt onze voorzitter, 
ds. W. Harinck voor te gaan in een 
dovendienst.
's Middags hoopt dhr. F. Quist uit 
Scherpenisse een presentatie te geven 
over het gebruik van moderne media. 
Als u deze dag hoopt te bezoeken, 
wilt u zich dan aanmelden voor 
DV 9 november? 

Dovendiensten
ZONDAG 24 OKTOBER
Doetinchem, Bezelhorstweg 54
9:30 uur en 15:00 uur: ds. W.J Karels

ZATERDAG 20 NOVEMBER 
Tholen ds. G.H. Kerstenstraat 2
15:00 uur: ds. G.J. van Aalst

ZATERDAG 11 DECEMBER  
Dordrecht Mauritsweg 286
10:30 uur: ds. W. Harinck

Binnen niet al te lange tij d zal de website van Dovenzorg in een geheel 
vernieuwde uitstraling te zien zij n. Om deze site bij  te houden zoekt 
Dovenzorg een:

ENTHOUSIASTE WEBSITE BEHEERDER

Heb je enige ervaring/affi  niteit met deze werkzaamheden en voel je je 
verbonden met het werk van Dovenzorg?

Voor nadere informatie:  
M. van Belzen, 0183-502509 of mvbelzen@solcon.nl
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Ik ben Willeke Slij khuis, woon in Elspeet en ben 31 jaar 
oud, nu nog thuiswonend, maar sinds kort heb ik een 
huisje gekocht. Begin volgend jaar zal de bouw hiervan 
starten. Ik ben in 2012 afgestudeerd en sindsdien heb ik 
al veel opdrachten getolkt. Dat zij n echt uiteenlopende 
opdrachten: van een kerkdienst, een feestje, tot tolken in 
het onderwij s en nog veel meer. Vooral het tolken in het 
onderwij s vind ik erg leuk. Je ziet je klant groeien naar een 
jongvolwassene en zelf krij g je er ook meer kennis bij . Als 
tolk studeer je eigenlij k ook een beetje af. Eigenlij k ben ik 
dus ook een beetje kok of een farmaceut zeg maar. ;)

Naast mij n werk als tolk Gebarentaal ben ik afgelopen 
juli ook afgestudeerd als schrij ftolk. Hierdoor ben nu een 
echte combitolk geworden! En dit vind ik super leuk! Als 
schrij ftolk krij g ik ander soort opdrachten, dan als tolk 
Gebarentaal. Een weekendje weg, een wandeling op de hei 
met een velowalker (dat was even wennen, maar ik heb 
toff e collega's die me geholpen hebben), doktersafspraken 
en nog veel meer. 
Juist de combinatie van de beide disciplines spreekt mij  
erg aan. Regelmatig kan ik ze beiden inzetten tij dens een 
opdracht, dit geeft hierdoor veel afwisseling. 

Naast mij n werk als tolk werk ik ook nog bij  een bedrij f dat 
meubels op maat verkoopt, ik werk daar als medewerker 

productmanagement. 
Mij n taak is om te zor-
gen dat alles wat we 
verkopen in het sys-
teem staan en dat de 
verkopers ze in kun-
nen voeren om zo een 
order te kunnen uit-
schrij ven. Daar werk 
ik al weer 15 jaar. 
Een hele andere 
bezigheid dan tolken, 
maar die diversiteit 
houdt het spannend, daar houd ik wel van. Als tolk werk 
je natuurlij k vaak alleen, en binnen dit bedrij f werk ik met 
een team, die afwisseling vind ik heel prettig. 

Naast werken ben ik nu vooral druk bezig met de aanko-
pen voor mij n nieuwe huis, want daar komt toch wel veel 
bij  kij ken. En voor een nieuwbouwhuis waarvan ze pas 
in januari 2022 starten met bouwen, moet ik al wel veel 
voor eind oktober 2021 doorgegeven hebben. Dat kost 
nu even tij d. Daarnaast heb ik een grote familie. Dus voor 
de ontspanning daar lekker koffi  e drinken komt zeker ook 
regelmatig voor. 

Nu nog even over mij n hobby’s. Ik heb sinds een aantal 
maanden een haakclub opgericht met mij n zussen en 
schoonzussen. We haken prachtige dingen als we bij  
elkaar zij n. En aangezien ik me in alles vastbij t, ben ik 
meestal op zulke avonden ook de haakjuff rouw. Want ik 
ben altij d aan de beurt als de rest geen steken op kan 
zetten. Echt hilarisch is dat, als we samen zij n. Nu weten 
jullie wel een beetje dat ik een bezige bij  ben. Maar ik heb 
altij d tij d voor een nieuwe tolkopdracht.
Wie weet tot ziens.

Warme groet van Willeke Slĳ khuis

TOLK: WILLEKE
SLĲ KHUIS 

Hallo, mij n naam is Willeke en ik 
ben tolk Nederlands Gebarentaal. 
Gewoonlij k zou ik me op deze manier 
voorstellen en daarom was dit het 
eerste wat in mij  opkwam, toen mij  
gevraagd werd een stukje voor het 
Dovencontact te schrij ven. Wat een 
automatisme is het geworden om 
mij zelf zo voor te stellen in de bij na 
9 jaar dat ik nu tolk ben. 
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Ds. M. Karens samen 
met zĳ n vrouw in Middelburg
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Het werk in de drogisterij heeft hij altijd met vreugde 
gedaan. Hij heeft zo ongeveer vijfentwintig jaar alleen met 
vrouwen (‘winkeldochters’)  gewerkt. Daarna vierentwintig 
jaar als predikant was er samenwerking met alleen man-
nen in de kerkenraad. Hij weet nog steeds niet wat nou 
fijner is, met mannen of met vrouwen werken. 

De HEERE riep krachtig tot het ambt van predikant. Hij 
werd ouderling in Zoetermeer. Tien jaar lang heeft hij 
ertegen gevochten om predikant te moeten worden. Daar 
heeft hij zich dikwijls voor geschaamd. Maar het was voor 
hem onmogelijk. Hoe kon hij dominee worden? Maar als 
de Heere het echt wil, dan verlies je het. Gelukkig! Toen 
heeft hij zich gewillig aangemeld aan de Theologisch 
school in Rotterdam en werd toegelaten (1990). Vier jaar 
heeft hij op deze school gestudeerd. Uit vele beroepen 
mocht hij een beroep uit Werkendam aannemen. Daar 
heeft hij bijna vierentwintig jaar gediend. In 2018 heeft 
hij emeritaat aangevraagd en is verhuisd naar het mooie 
Middelburg. Gekozen werd voor Middelburg o.a. omdat 
hun dochter daar vlakbij woont. Het is niet echt een 
grote stad maar ook geen dorp. Het is een fijne stad, met 
een rijke historie. In 1994 als kandidaat  kreeg hij ook 
een beroep van Middelburg. Het hele gezin wilde naar 
Middelburg gaan, maar God had het anders bepaald.  Onze 
weg ging naar Werkendam, een rivierdorp bij de Biesbosch. 
Zo kun je zien hoe de Heere ons leven leidt en nog voor 
ons zorgt. 

O
nderweg kwamen we ook langs 
Kapelle-Biezelinge, waar wij goede her-
inneringen hadden toen bij de doven-
catechisatie. Het was altijd erg fijn om 
daarheen te gaan, ook al was het soms 
erg ver rijden voor onze ouders. 

Om 14.00u parkeerden we bij dominee en ze stonden al 
bij de voordeur. Een hartelijk ontvangst met koffie en een 
Zeeuwse bolus, daar hadden wij wel trek in na een lange 
reis. Na gezellig gekletst te hebben, zijn we begonnen met 
het stellen van vragen. 

Ds. Karens is 31 augustus 1946 geboren in Zoetermeer. 
Op die dag werd er overal in Nederland gevlagd. Het was 
toen de verjaardag van koningin Wilhelmina en dus ook 
Koninginnedag. De dominee zei dit weleens tegen zijn 
catechisanten. Ze geloofden het niet, dan zei hij:  Vraag 
maar aan je opa en oma waarom er de dag van mijn 
geboorte overal gevlagd werd.  

Na de Mulo heeft hij de opleiding drogist gedaan. Zijn 
vader werd predikant in Nieuwerkerk, vlakbij Zierikzee. 
Daar heeft hij z’n vrouw ontmoet. Zo kun je zien hoe de 
Heere het leven leidt van een man en vrouw. In 1969 
zijn ze getrouwd en heeft hij een drogisterij gekocht in 
Zoetermeer. Samen hebben ze een dochter, een zoon en 
vijf kleinkinderen gekregen. 

Op bezoek bij 
Ds. M. Karens

Vrijdag 17 september hadden wij een afspraak gepland met Ds. Karens om 
14.00u in Middelburg. Om 12 uur zwaaide ik m’n schoonmoeder en Ruben 
uit, de zon scheen heerlijk! Onderweg bij Numansdorp heb ik Peternel 
opgepikt en zo reden we gezellig samen verder naar onze volgende stop: 
carpool Rilland, waar Neeltje ook instapte. Zo reden we met z’n drieën 
verder naar het zuiden. 
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In september 1994 is hij  dovenpastor geworden. De 
taken zij n een beetje verdeeld onder de dominees in het 
bestuur. Het is de hoofdzaak dat het Woord van God goed 
wordt overgedragen aan onze dove vrienden. Om echt te 
wij zen naar het Woord van God. Ook is de taak als doven-
pastor om minimaal 1 x per jaar mee te gaan met de 
dovenweekenden en regelmatig Bij belstudies te leiden. 

In Dordrecht heeft hij  dat een periode gedaan. Bezoeken 
bij  ernstige ziekte en overlij den in de kring van doven 
werd in overleg met de andere dovenpastors en de ker-
kenraad van de gemeente gedaan. Af en toe bracht hij  een 
bezoekje bij  de zieken. 

De dovenwereld is toch een andere wereld, je moet er 
echt eerst inkomen. Er zij n toch meer zorgen en verdriet 
dan hij  dacht bij  de dove vrienden. Er is ook veel veran-

derd in afgelopen zevenentwintig 
jaar. Hij  heeft ook ervaren dat er een 
hechte band is onder doven. Het 
lij kt vaak één grote familie! Nu door 
corona is het allemaal een beetje ver-
anderd. Veel dingen konden niet door 
gaan. De grote vraag is hoe het zich 
gaat ontwikkelen.  Komt het straks 
wel weer terug? 

Het is fi jn dat er tegenwoordig in 
meer gemeenten tolken gebarentaal 
zij n ingezet. Ook kunnen de doven de 
kerkdienst volgen dmv gebarentolken 
via livestream. 

Op een stuk papier
schreef hĳ : 

Ik doe het nooit, 
nooit, nooit meer!

Zij n vader was ook dominee. Hij  is overleden in 2008. 
‘ Inmiddels ben ik ook oud, maar ik word nog steeds de 
jonge Karens genoemd, omdat mij n vader de oude Karens 
was’. 

Als je op theologisch school zat, moest je als een student 
een keer gaan spreken in een dovendienst. Ouderling 
Agteresch leerde je dan een aantal gebaren.  Op 6 novem-
ber 1993 heeft hij  voor de 1e keer een dovendienst geleid 
in Gouda als student. De preek ging toen over Mattheus 7, 
de gelij kenis over de dwaze en de wij ze bouwer. Thuis 
was er fl ink geoefend met gebarentaal. Een boek met 
gebaren lag op z’n bureau. Hij  vond het echt heel moeilij k 
om te spreken en gebaren te maken. Op een stuk papier 
schreef hij : Ik doe het nooit, nooit, nooit meer! Tij dens de 
dovendienst heeft hij  z’n best gedaan en is hij  geholpen. 
Na afl oop zei dhr. Agteresch: Je deed het goed, de doven 
hebben het begrepen. Dus zit je er aan vast hoor. 

De studenten en docenten van de theologische school 
gingen op studiereis naar Israël.  Op een gegeven moment 
in de bus naar Nazareth zei ds. Van Aalst tegen hem: Jij  
moet maar in mij n plaats dovenpastor worden. Want ik 
moet les geven op theologische school. Hij  dacht er over 
na. De eerste contacten met doven waren fi jn.  Hij  had 
toen alleen geen ervaring met doven. In de drogisterij  
kwamen er vaak twee dove klanten iets halen, dan hielp 
hij  ze altij d. Dat was zij n enige ervaring met doven. Hij  zei 
tegen ds. van Aalst dat hij  wilde nadenken, maar op de 
terugweg naar Jeruzalem in de bus heeft hij  aangegeven 
dat hij  dovenpastor wilde worden.  

via livestream. 
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Dat maakte hem jaloers. 
De Heere regeert en gaat 
door met Zij n werk. In 
dezelfde week wordt de 
oudste dominee begra-
ven en wordt de jongste dominee bevestigd. 

De laatste woorden van de dominee voor onze dove vrien-
den en vriendinnen zij n:  Dat de Heere en Zij n Woord het 
voornaamste blij ft . We hopen en wensen dat het jullie 
goed mag gaan, maar bovenal Eén ding is nodig! Dat jul-
lie de Zaligmaker mogen leren kennen voor je eigen hart. 
Elk van jullie heeft bij zondere zorgen in dit leven. Ik wil 
jullie toewensen: Werpt al uw bekommernis op Hem, want 
Hij  zorgt voor u. Dat vooral de Bij belstudies, de catechisa-
ties en de dovendiensten tot rij ke zegen mogen zij n. Voor 
een kind van God zal er straks zal er geen doofheid meer 
zij n, dan zal ook geen inwoner meer zeggen, ik ben doof 
of ik ben ziek!  

Daarna hebben we nog mooie foto’s gemaakt in de kleur-
rij ke achtertuin.  Volgens de dominee moest hij  nodig 
het gras maaien! Maar wij  vonden het er al prachtig 
uit zien. Om 4 uur reden wij  weer weg, helaas met de 
lange fi les en om kwart voor 7 stapte ik weer binnen in 
Alblasserdam. Het was een mooie middag. 

Dominee en mevrouw Karens, wij  vonden het erg fi jn dat 
wij  op bezoek mochten komen. We hebben het echt als 
waardevol ervaren en wij  willen jullie van harte Gods 
Zegen toewensen op jullie levenspad en dat jullie nog 
fi jne en goede tij d mogen hebben in het Zeeuwse stad. 
Hartelij k dank voor alles wat u allebei voor ons als dove 
vrienden en vriendinnen hebt mogen betekenen.

In het begin – zegt ds. Karens- 
waren er veel oudere doven bij  
de dovendiensten. Zij  moeten veel van liplezen hebben. 
Op een gegeven moment kwam er een tolk bij  de doven-
diensten omdat de jongere generaties dat fi jner vinden 
en de dominee dacht bij  zichzelf: Nu hoef ik geen gebaren 
meer te doen!  Helaas voor de dominee was de opmer-
king: ‘Nee dominee, dan gaat u veel te snel praten.

Het zou goed zij n voor een dovenpastor dat hij  af en toe 
in zij n gemeente een gesprek kan voeren met doven, zodat 
hij  de dovenwereld leert kennen en gebaren beter leert.  
Gebarentaal leren blij ft moeilij k gaf de dominee aan: Je 
doet het eigenlij k te weinig. Er zit een lange tij d tussen 
twee dovendiensten, dan ben je de gebaren weer verge-
ten en tussendoor spreek je bij na geen doven. Het blij ft 
elke keer spannend tij dens de preek, je moet iets zeggen 
en tussendoor gebaren erbij  doen. Hij  is blij  dat er een 
tolk  gekomen is voor ondersteuning. We hebben een paar 
keer met een tolk in de consistorie van Capelle a/d Ĳ ssel 
gebaren geleerd. Dan zij n vooral van belang de gebaren 
die telkens in de preken terugkomen  bv. gerechtigheid, 
genade en barmhartigheid of andere Bij belse woorden. 
Ook werden de gebaren geleerd over de feestdagen zoals 
Kerst, Goede Vrij dag en Pasen. 
Voor de belij denisdienst van drie meisjes uit Leerdam- 
kort geleden-  heb ik ook veel gebaren opgezocht op de 
website van Dovenzorg. Dat is handig om te oefenen. 

Voor de nieuwe dovenpastor zou hij  de volgende woorden 
willen meegeven: Het werk onder de doven is heel mooi 
en ook heel dankbaar werk. Praat ook eens met een dove 
na de dovendienst. Informeer naar hun bij zondere zorgen. 
Ook voor gebarentaal is het goed om met hen te praten.  
Dus persoonlij k contacten te zoeken met de doven is van 
groot belang.

Nu is de tij d gekomen dat hij  gaat stoppen als doven-
pastor. Alles heeft een bestemde tij d, zegt Salomo. Het is 
nu tij d en het is goed als een jongere dominee z’n plaats 
inneemt. Zo gaat dat: voorgangers zij n ook voorbij gangers! 
Vanmorgen heeft hij  geluisterd naar de rouwdienst en de 
begrafenis van ds. Mij nders. Die broeder kon altij d zo goed 
spreken van zij n Koning en van de dienst van de Heere. 

15

D
O

V
E

N
C

O
N

T
A

C
T

154166 DovenContact nr. 5 oktober 2021.indd   15154166 DovenContact nr. 5 oktober 2021.indd   15 07-10-2021   09:2207-10-2021   09:22



HUIZENBOUWERS
Jij  woont in een huis. Dat huis is een 
keer gebouwd. Misschien heb je wel 
eens gezien hoe een huis gebouwd 
wordt. Er is veel werk aan de bouw 
van een huis. Huizenbouwers bouwen 
niet altij d net eender. Een klein huis 
moet anders gebouwd worden dan 
een fl atgebouw bij voorbeeld.

LEERVERHAAL
In deze vertelling gaat het over twee 
bouwers. Het gaat over een wij ze en 
een dwaze (=domme) bouwer. Het is 
een gelij kenis. Een gelij kenis is een 
leerverhaal. De Heere Jezus heeft 
het leerverhaal een keer verteld 
toen Hij  op aarde was. Nu de Heere 
Jezus in de hemel is kunnen wij  zij n 
leerverhalen lezen in de Bij bel. Dat 
doen we.
Vraag eerst: ‘Heere Jezus, zegen het 
leerverhaal aan mij n hart.’

EENVOUDIGE 
VOORBEELDEN
De Heere Jezus kiest eenvoudige 
voorbeelden uit het leven van iedere 
dag, om mensen belangrij ke dingen 
over Zij n Koninkrij k te leren. Daar 
horen ook kinderen bij . Dus het is 
ook een leerverhaal voor jou. In 
iedere gelij kenis of leerverhaal zit 
een geheim. Over een geheim moet 
je goed nadenken. De Heere Jezus 
wil ons goed leren nadenken over 

Zij n woorden. De Heere Jezus wil nog 
meer. Hij  wil dat wij  denken over Zij n 
woorden en doen wat Hij  zegt.

TWEE SOORTEN MENSEN
Er zij n mensen die naar de Heere 
Jezus luisteren en doen wat Hij  zegt.
Bij  deze mensen worden de woorden 
die de Heere Jezus spreekt gezegend 
aan hun hart. Er zij n ook mensen 
die luisteren even en vergeten de 
woorden van de Heere Jezus weer.
Deze mensen doen niet wat de 
Heere Jezus zegt. Bij  deze worden 
de woorden van de Heere Jezus niet 
gezegend aan hun hart. Waar hoor 
jij  bij ?
Nu volgt het leerverhaal over de twee 
bouwers.

TWEE BOUWERS
Er zij n twee mensen. Ze maken een 
plan. Ze zeggen: ‘Wij  bouwen allebei 
een huis.’ Goed. Dus… straks staan er 
twee huizen.

WĲ ZE BOUWER
De bouwers beginnen. De 
huizenbouw ging vroeger anders dan 
nu. Vroeger werd er bij  voorbeeld met 
een schop gewerkt bij  de bouw. Nu 
worden er machines gebruikt.

De ene bouwer graaft eerst een diepe 
kuil. Hij  graaft net zo lang tot hij  met 
zij n schop op een rotssteen komt. De 
rotssteen noemt hij  het fundament. 
Hij  heeft eerst een goed fundament 
nodig om met de bouw van zij n huis 
te beginnen. Hij  weet dat je op een 
huis met een goed fundament kunt 
vertrouwen. Deze man is een wij ze 
bouwer.

DWAZE BOUWER
De andere bouwer werkt anders.
Hij  zoekt niet eerst naar een 
fundament in de diepte. Nee hoor, 
niet zo moeilij k doen. Hij  begint gelij k 
op het zand te bouwen. Hij  is veel 
sneller klaar dan de eerste bouwer.

Als de eerste bouwer nog in de 
diepte werkt, is de tweede bouwer 
al bij na klaar. Hij  vindt het graven in 
de diepte niet nodig. Dus hij  zoekt 
niet eerst naar de rotssteen. Als het 
huis klaar is, staat er een huis zonder 
goed fundament. Dat is erg. Waarom? 
Omdat je op een huis zonder 
fundament niet kunt vertrouwen. 
Deze man is een dwaze bouwer.

‘Heere Jezus, 
zegen het 

leerverhaal 
aan mĳ n hart.’

Twee bouwers
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onderwij s voor ons hart. Het gaat 
over zoeken en vinden. En over niet 
zoeken en niet vinden. Over deze 
dingen leert de Bij bel ons veel. 
De Heere Jezus leert ons in de 
gelij kenis van de wij ze en de dwaze 
bouwer dat we Hem moeten zoeken. 
Zoeken… net als de wij ze bouwer. 
Hij  zocht en vond het belangrij kste, 
het fundament. De Heere Jezus moet 
ook de Belangrij kste worden in ons 
leven. Hij  is het Fundament van de 
zaligheid. Het betekent dat je alleen 
maar gelukkig bent als je de Heere 
Jezus, de Rotssteen leert kennen 
met je hart. Wie de Heere Jezus leert 
zoeken door het werk van de Heilige 
Geest zal Hem vinden en krij gt alles 
wat nodig is om zalig te worden. Zoek 
de Heere. Als je Hem nu niet zoekt is 
de dwaze bouwer jouw voorbeeld.

NIET ZOEKEN EN NIET 
VINDEN
In de gelij kenis leert de Heere Jezus 
ook over een dwaze bouwer. Het 
betekent dat er ook dwaze mensen 
zij n die de Heere Jezus niet zoeken.
Er zij n dwaze (=domme) jongens en 
meisjes. Ze denken: ‘Zoeken komt 
later wel. We hebben nog tij d genoeg.’
Pas op, je weet niet of je een later
krij gt. Er kunnen ook jonge mensen 
sterven.

Als je de Heere niet zoekt, leef je 
iedere dag rustig verder. Maar dan 
leef je wel zonder Heere Jezus. Als je 
zonder de Heere Jezus leeft, moet je 
ook zonder de Heere Jezus sterven. 

STORM
Na een tij d is de eerste bouwer ook 
klaar. Je ziet twee huizen staan. Aan 
de buitenkant lij ken ze op elkaar. 
Toch is er een groot verschil. Het 
ene huis is op de rotssteen gebouwd 
en het andere huis is op het zand 
gebouwd. De ene bouwer is wij s en 
de andere bouwer is dwaas.

Wat gebeurt er na een tij d? Het 
begint te stormen en te regenen. 
De wind waait tegen de huizen. Het 
water spoelt met grote kracht tegen 
de muren. En dan? Dan zie je het 
verschil. Het huis dat op de Rotssteen 
gebouwd is, blij ft staan. Het huis 
heeft een goed fundament. Het huis 
dat op de rotssteen staat is nog 
sterker dan de storm. Gelukkige, wij ze 
bouwer, die naar een goed fundament 
gezocht en dat ook gevonden heeft.

Wat gebeurt er met het huis van 
de dwaze bouwer? Dat huis blij ft 
niet staan. De muren scheuren en 
vallen omver. Het huis dat op het 
zand gebouwd is, is niet sterker dan 
de storm. Arme, dwaze bouwer, die 
zonder goed fundament gebouwd 
heeft.

ZOEKEN EN VINDEN
In het leerverhaal van de twee 
bouwers geeft de Heere Jezus ons 

Zonder Heere Jezus leven betekent 
zonder Fundament leven. Van een 
leven zonder Fundament blij ft niets 
over. Wil je een voorbeeld? Denk dan 
nog een keer aan het huis dat op het 
zand gebouwd was. Toen de storm 
kwam, bleef er niets van het huis 
over omdat het geen fundament had. 
Zo gaat het ook met een leven zonder 
Fundament, zonder Heere Jezus. Wat 
dwaas om zonder Heere Jezus te 
leven.

GOEDE RAAD
Wie geeft er goede raad aan jou? 
De Heere Jezus. Zij n raad staat 
in de Bij bel. Raad van de Heere 
Jezus betekent: ‘Luisteren naar Zij n 
woorden en doen wat Hij  zegt.’ Zij n 
woorden kun je in de Bij bel lezen. De 
Heere Jezus zegt tot jou: ‘Zoekt de 
Heere, terwij l (=nu) Hij  te vinden is, 
roept Hem aan terwij l (=nu) Hij  nabij  
is’. Lees de tekst maar in Jesaja 55:6.

Zul je doen wat er staat? Er staat dat 
je nu tot de Heere moet roepen en 
vragen om een wij s hart. Vergeet het 
niet, anders ben je dwaas.

WĲ S OF DWAAS?
Wanneer ben je wij s? Je bent wij s als 
je de Heere Jezus leert zoeken, vinden 
en steeds meer en meer van Hem 
mag leren. Wanneer ben je dwaas? Je 
bent dwaas als je de Heere Jezus niet 
zoekt, Hem niet kent en geen wij s 
hart hebt.

GEBED
‘Heere Jezus, zegen Uw Woord van deze gelij kenis aan mij n hart.
Leer mij  gehoorzaam zij n aan Uw woorden en doen wat U zegt, 
door het werk van de Heilige Geest’.
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vergadering waarin we aandacht hebben gegeven aan zij n 
jubileum is Psalm 111 gelezen. In vers 2 lezen we dat de 
werken van de Heere groot zij n. Dat deze gezocht worden 
van allen die er lust in hebben. Voor allen die de Heere die-
nen is het een heilige vreugde om Zij n daden te over denken. 
Dan volgt in vers 4: ‘Hij  heeft Zij n wonderen een gedachtenis 
gemaakt’. Het gaat niet om onze daden maar om wat de 
Heere heeft gedaan. Dat te gedenken geeft verwondering en 
verootmoediging.  De Schriftuitlegger M. Henry merkt hierbij  
op: ‘Veel van hetgeen wij  doen is zo onbeduidend, dat het 
niet geschikt is om er van te spreken; het allerbeste is om 
het maar te vergeten; maar van Gods werken moet nota wor-
den genomen, en het verhaal ervan moet bewaard blij ven. 
Hij  heeft gedaan wat waardig is herdacht te worden, en dat 
wel herdacht moet worden…’ Dan gedenken we niet in eerste 
plaats wat ds. Karels heeft gedaan maar wat de Heere heeft 
gedaan, hoe Hij  sterkte en ondersteunde. Zo zal Heere zelf 
ook zorgen voor het Woord dat onze broeder in al die jaren 
onder onze doven heeft verkondigd, want ‘Hij  gedenkt in der 
eeuwigheid aan Zij n verbond’ (vers 5). Tij dens de vergadering 
hebben we namens Dovenzorg een blij k van waardering 
overhandigd en een bos bloemen ging mee naar Hardinxveld 
voor zij n vrouw. Van harte wensen wij  hen samen bij  het 
ouder worden en bij  de zorgen die er zij n, Godszegen toe 
want die maakt rij k en voegt er geen smart bij . Geve de Heere 
dat onze geliefde broeder, met Gods hulp in de gemeente(n) 
en voor het werk van Dovenzorg, nog vele jaren dienstbaar 
mag zij n om de Naam van Christus uit te dragen.

Namens het bestuur van Dovenzorg,
Ds W. Harinck, voorzitter 

Ds. W.J. Karels 25 jaar predikant
en 25 jaar verbonden 

aan het werk van Dovenzorg

D
e Heere gaf onze geliefde medebroeder 
ds. W.J. Karels op 11 september van dit 
jaar te gedenken dat hij  vij fentwintigjaar 
geleden in de gemeente van Hardinxveld-
Giessendam werd bevestigd tot predikant. 
Vanaf zij n bevestiging in 1996 is ds. Karels 
verbonden aan het werk van Dovenzorg. 

Evenals eerder benoemde dovenpastors maakte broeder 
Karels kennis met het werk van Dovenzorg als student aan 
de Theologische School te Rotterdam. Zij n eerste dovendienst 
is voor hem onvergetelij k geworden. De liefde voor de dove 
medereiziger naar de eeuwigheid kreeg een plaats in zij n 
hart. En hoewel hij  als kandidaat aan een grote gemeente 
werd verbonden, was hij  bereid om zitting te nemen in het 
bestuur van Dovenzorg en als geestelij ke verzorger mee te 
gaan werken. Tij dens de bestuursvergadering van 14 septem-
ber is er aandacht besteed aan dit dubbele jubileum. Namens 
het bestuur en de gehele kring van Dovenzorg mochten wij  
hem van harte feliciteren en Godszegen toewensen.  Veel 
werk mocht worden verzet voor Dovenzorg, vooral in het 
bedienen van het Woord met ondersteunende gebaren, en dit 
alles naast het dienstwerk in de eigen gemeente, deputaat-
schapen enz.  Ook denken wij  de hartelij ke en meelevende 
betrokkenheid van zij n echtgenote. Hoewel de zorgen over 
haar gezondheid beperkingen met zich meebrengen, is zij  
haar man tot steun geweest in het werk voor Dovenzorg. 
Haar aanwezigheid op ontmoetingsdagen en andere bij een-
komsten met de dove vrienden- en vriendinnen gaven blij k 
van hartelij k meeleven. We mogen zeggen dat zij  beiden 
een gewaardeerde plaats hebben in de ‘dovenfamilie’.  Het 
dienstwerk van ds. Karels in al die jaren voor Dovenzorg is 
samen te vatten met de woorden van zij n intredetekst. Ook 
onder ons heeft hij  met liefde en met ernst, de weg van het 
leven en de weg van de dood voorgesteld (Jer 21:8). Keer op 
keer heeft hij  ons gewezen op de noodzakelij kheid van het 
verzoenend bloed van Christus. Alleen achter dat bloed is de 
zondaar veilig. Dan alleen gaat het verdiende oordeel voorbij  
omdat de Borg alles heeft volbracht. Bij  de opening van de 
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Afgelopen week was de dovendienst bij  ons 
in de kerk van Hardinxveld-Giessendam, wat 
was het fi jn om weer eens een aantal oude 
bekenden te zien en de spreken.  
Altij d mooi om de tolk zo bezig te zien en 
allen die meewerken om het gesprokene en 
gezongene aan de doven over te brengen.  
Na de dienst had ik het er nog met iemand over hoe 
onwerkelij k het soms nog is om weer zo goed al alles te 
kunnen horen en mee te kunnen komen in een gesprek 
zonder hulpmiddelen of tolk Dovenzorg heeft en houdt 
een speciaal plekje in mij n hart. Het werk wat de vele 
mensen verrichten voor onze doven is van zo’n grote waar-
de, dat is niet uit te leggen op papier. 

Wanneer alle inzenden binnenkomen gebeurt het nogal 
eens dat er een envelop tussen zit zonder postzegel of de 
portokosten zij n gecontroleerd (oude postzegel gebruikt 
oid) Ook dit keer zat er weer een inzending bij  zonder 
postzegel en dat betekend dat ik een “bekeuring” van de 
post krij g en 3,84 moet betalen. Reken uit als dit gemid-
deld 2/3 keer gebeurt per 2 maanden, dat zorgt voor een 
fl inke stapel bekeuringen per jaar die steeds betaald 
moeten worden. Vanaf nu zal ik daarom alle inzendingen 
zonder postzegel/foute zegel) niet meer meerekenen, dat 
is jammer van de punten. Houden jullie (ouders) en erg in 
dat er een postzegel op de envelop gaat?  

Simone van Beek: wat een ontzettend leuke 
brief kreeg ik van je zeg. Die Bokito is toch 
een ontdeugende, grappige maar ook vieze 
gorilla zeg. Zo te lezen heb je het er reuze 
naar je zin gehad.
Lucas van de Vreede: Het gaat met ons alle 

4 goed, ben de koff ers aan het inpakken want we hopen 
nog een weekje op vakantie te gaan naar texel. Vooral 
Renske vind het heel spannend, met een grote boot mee 
op vakantie.  
Fij n dat je een leuke klas hebt op school. He, wat leuk zeg 
al die uitjes in de vakantie. Ik ben ooit wel eens in het 
openluchtmuseum geweest, maar dat is al hele tij d gele-
den hoor.  
Maik Hoogerland: Hoe is het met je Maik? Wat schrij f jij  
toch altij d keurig, echt netjes en leesbaar. 

Er zij n dit keer 5 nieuwe puzzelaars, een hartelij k welkom 
aan: 
Joelle Benschop, Herlinde van den Berg, Lars van Burg, 
Feline de Bruij n en Gerrald van Veldhuizen. 

De volgende kinderen hebben 5 punten en daarmee een 
boekenbon verdiend: 
Leah Arends, Samuel Boogaard, Joakim Boogaard, Imke 
Fokker, Auke Griffi  oen, Lieke Huij ser, Aron Huij ser, Niels 
de Jongh, Mij ntje-Marit Nap, Bart Petersen, Robert-Jan 
Versprille, Florian Weij ers en Janneline Weij ers.  

De volgende kinderen hebben hun laatste boekenbon 
verdiend: 
Marilene Paans, Hannah Peene, Caroline van Rij ssel en 
Evelyn Verhoeven. 

BESTE 
PUZZELAARS
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BĲ BELBOEKEN VAN HET OUDE TESTAMENT 

DE NIEUWE PUZZEL

DE OPLOSSINGEN STUUR JE VOOR 19 NOVEMBER IN EEN VOLDOENDE GEFRANKEERDE
ENVELOPPE OP NAAR: JUF MAR JOLEIN, HARINGBAND 10, 3371 JA HARDINXVELD GIESSENDAM 

Wanneer je alle woorden hebt weggestreept vormen de overige letters een zin. 

Als je goed hebt opgelet zal je gemerkt hebben dat er 1 Bij belboek niet in de puzzel staat, welk Bij belboek is dat? 

De nieuwe puzzel 
 

Bijbelboeken van het oude testament 
 

P R E D I K E R E R A E S O H E J 
K Z I J A I M E H E N D G I O D E 
R I C H T E R E N I N E A A D E R 
O H O B A D J A U H O I J G O G E 
N C S D P S A L M E N L N G T E M 
I A H N E R E D E I L G A A L K I 
E E E M X U E L R A E O F H E N A 
K L E N O V T R I M U O E E D E O 
E A P R D J A E A O M H Z R L D R 
N M B A U Z O J R S A D E E I A N 
D O E M S T E N N O S S V H E N M 
J E S A J A H N A E N I E T N I I 
N E G N I N O K W E T O L S B E C 
E A H Z A C H A R I A A M E G L H 
E R N A M E Z E C H I E L I E N A 
J Z A A N A H U M H A B A K U K M 
G E N E S I S P R E U K E N E M N 

 
 
 

Zoek de volgende woorden: 
genesis, exodus, leviticus, numeri, deuteronomium, jozua, richteren, ruth, samuel, koningen, 
kronieken, ezra, nehemia, esther, job, psalmen, spreuken, prediker, hooglied, jesaja, jeremia, 
klaagliederen, ezechiel, daniel, hosea, amos, obadja, jona, micha, nahum, habakuk, zefanja, 

haggai, zacharia, maleachi,  
 
Wanneer je alle woorden hebt weggestreept vormen de overige letters een zin. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Als je goed hebt opgelet zal je gemerkt hebben dat er 1 Bijbelboek niet in de puzzel staat, welk 
Bijbelboek is dat? ……………………………………………………………………………….. 
 
Stuur de oplossing voor 19 november in een voldoende gefrankeerde envelop op naar: 
 
Juf Marjolein  
Haringband 10 
3371 JA Hardinxveld Giessendam 

genesis
exodus
leviticus
numeri
deuteronomium
jozua
richteren

ruth
samuel
koningen
kronieken
ezra
nehemia
esther

job
psalmen
spreuken
prediker
hooglied
jesaja
jeremia

klaagliederen
ezechiel
daniel
hosea
amos
obadja
jona

micha
nahum
habakuk
zefanja
haggai
zacharia
maleachi

ZOEK DE VOLGENDE WOORDEN: 
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