
Veluwse Kerkbode van vrijdag 20 januari 2023 
 
HERVORMDE GEMEENTE ZWARTEBROEK/TERSCHUUR 
Predikant: Ds. A.C. Borsje, Eendrachtstraat 34, 3785 KV Zwartebroek. 
Tel. 0342-786950 E-mail: predikant@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Waarnemend Scriba: dhr. A. Bos, Vossenweg 10 3785 KW Zwartebroek.  
Tel.: 06-53350468 E-mail: scriba@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Koster: dhr. W. van de Pol, Eendrachtstraat 63, 3785 KT Zwartebroek. 
Tel: 06-13049127  E-mail: koster@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Bankrek: NL27 RABO 0366 3450 95 (kerkrentmeesters) 
Bankrek: NL35 RABO 0366 3183 73 (diaconie) 
Website: www. hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Kerkbodeberichten naar: kerkbodeterbroek@hotmail.com 
 
Kerkdiensten 
Zondag 22 januari 
09.30 uur: ds. A.Schroten (Renswoude) 
18.30 uur: ds. P.Molenaar (Barneveld)      
 
Voorzang   
Morgendienst: Psalm 103: 1 
Avonddienst: Weerklank 450: 1 
 
Collecten  
1. GlobalRize 
2. Kerk 
3. Verbouwing van De Hof  
 
Diaconiecollecte 
Meer dan de helft van de wereldbevolking maakt gebruik van het Internet. Via Facebook, Twitter, 
Instagram en websites is het gemakkelijk om contacten te leggen en te onderhouden. GlobalRize 
gelooft dat het internet een geschenk is om het Evangelie te kunnen delen. Daarom plaatsen ze 
berichten op de sociale media en onderhouden websites in meer dan 30 talen om mensen te begeleiden 
die meer van het geloof willen weten en contact te leggen met christenen die praktisch onbereikbaar 
zijn. En het werkt; mensen uit meer dan 170 landen bezoeken de websites en zien de boodschappen, 
reageren en komen tot geloof. Zending via internet! Wij bevelen deze collecte van harte aan. Voor 
meer informatie zie: www.globalrize.nl  
De diaconie 
 
Diaconiecollecten december 2022   
4 dec: Algemene kosten   € 343,83  
11 dec: HOE (Hulp Oost Europa)  € 401,83  
11 dec: St. Woord en daad   € 409,75  
18 dec: Leger des Heils korps Eemland  € 428,20  
25 dec: IZB     € 401,52  
26 dec: Actueel doel    € 741,30  
31 dec: Ger. Bond, Leerstoel   € 172,50  
Giften meerdere doelen  € 1.162,00  
Totaal:  € 4.060,93   
Hartelijk dank voor alle gaven.  
 
Giften 
Ds. Borsje ontving de volgende giften: € 50,-- voor de verbouwing van de Hof en € 50,-- voor de kerk. 
Hartelijk dank hiervoor. 
 
Kinderoppas 
Mariska van de Koot, Claudia Verweij - van de Braak en Anne van Rijn/Mandy van de Veen 
 



Bijbelklas 
Zondag is er weer Bijbelklas. Voorafgaand aan het zingen voor de preek mogen de kinderen tot en met 
9 jaar naar voren komen. Daar staat de leiding van de Bijbelklas, Janita en Elleke, klaar. Als extra hulp 
gaan Nick en Juran mee. Het thema van deze morgen is: Nehemia herbouwt de stadsmuren (Nehemia 
2: 1-6). Ds. Schroten zal een kort woord tot de kinderen spreken. Alleen de kinderen van de oudste 
groep komen voor het zingen van het laatste lied terug in de kerk. Wij hopen jullie allemaal weer te 
zien!  
Hartelijke groeten, de leiding van de Bijbelklas 
 
Rookworstactie 
D.V. vrijdag 20 januari en maandag 23 januari gaan de jongeren uit onze gemeente vanaf 18.00 uur 
weer langs de deuren om rookworsten (van De Roller) te verkopen. Eén rookworst kost € 4,50 (4 stuks 
voor € 15,--). Op 20 januari zal er in Zwartebroek verkocht worden en op 23 januari in Terschuur. 
Anders dan voorgaande jaren wordt er in het buitengebied niet langs de deuren gegaan. De 
rookworsten kunnen ook via de website: hervormdzwartebroekterschuur.nl of telefonisch via 06-
30372654 (Irene Kamphorst) besteld worden. Ze zijn eveneens verkrijgbaar tijdens de schuurverkoop 
van 21 januari. De opbrengst is bestemd voor het jeugdwerk en de Vakantie Bijbel Week. 
 
Vrouwenkring 
Maandag 23 januari zijn alle vrouwen weer van harte uitgenodigd voor de vrouwenkring. Bijbelstudie 
6 over Psalm 105 staat centraal. Een bekende psalm die vaak gezongen wordt in een kerkdienst. Ook 
een psalm die we vaak bij een doopdienst in de mond nemen. God zal Zijn waarheid nimmer krenken 
maar eeuwig Zijn verbond gedenken. Een psalm over de geschiedenis van Israël en over Gods liefde 
voor dit volk. Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee en om 20.00 uur beginnen we de avond.  
Weet je welkom! 
 
Contactmiddag 
Op woensdag 25 januari staat er weer een contactmiddag gepland. Na de meditatie van ds. Borsje zal 
mevrouw Jannie van Rijn ons vertellen over het leven van Corrie ten Boom. Het gezin Ten Boom 
heeft in de oorlog veel onderduikers gehad, maar werd in mei 1944 verraden. Corrie is na de oorlog 
een bekende evangeliste geworden in heel de wereld. 
Ook in 2023 bent u van harte uitgenodigd om “de Hof” binnen te wandelen. Het is goed om daar te 
zijn! Het is ook waardevol om, naast de zondagse kerkdiensten, elkaar op een andere manier als deel 
van de gemeente te ontmoeten. Daar bent u nooit te jong voor, ook al voelt u zich niet oud genoeg om 
te komen! Ook voor de contactmiddag geldt: laten we deze bijeenkomsten niet nalaten te bezoeken. 
We verwachten u!! Inloop vanaf ongeveer 14.15 uur en we beginnen om 14.30 uur. 
 
Kennismakingsavond deelnemers Gemeentereis 
In maart hopen 42 deelnemers af te reizen naar het beloofde land: Israël. Opgeven voor deze 
gemeentereis is helaas niet meer mogelijk. Op D.V. woensdagavond 25 januari organiseren wij een 
kennismakingsavond voor iedereen die meegaat. De avond begint om 19:30 uur in de Hof. We hopen 
dat alle deelnemers op deze avond aanwezig kunnen zijn. Aan- of afmeldingen graag doorgeven via: 
irisvandermeyde@hotmail.com (06-18082887) 
 
Kopij kerkbode 
De berichten voor de kerkbode graag voor maandagmorgen 23 januari 10.00 uur aanleveren. Dat kan 
via het vertrouwde e-mailadres: kerkbodeterbroek@hotmail.com  
      
OOG VOOR ELKAAR 
 
Onze zieken 
Dhr. C. van de Bor (Buntveenweg 3, 3785 RA Zwartebroek) verblijft in Norschoten te Barneveld om 
verder aan te sterken. Zijn vrouw heeft een geslaagde operatie ondergaan. Zij mag thuis op krachten 
komen. In de gemeente zijn veel (verborgen) zorgen rondom gezondheid. Wilt u dagelijks bidden voor 
hen die het niet meer zien zitten, die wanhopig zijn en nauwelijks een uitweg zien? Opdat zij vanuit 
hun ellende zicht krijgen op de Verlosser, Jezus Christus! 
 
Voor de agenda 



Vr. 20 januari:  Rookworstactie in Zwartebroek: vanaf 18.00 uur 
Za. 21 januari: Schuurverkoop bij Gert van Putten: 9.30 uur - 11.30 uur 
Ma. 23 januari: Rookworstactie in Terschuur: vanaf 18.00 uur 
Ma. 23 januari:  Vrouwenkring: 19.45 uur 
Wo. 25 januari: Contactmiddag: 14.30 uur 
Wo. 25 januari: Kennismakingsavond deelnemers Gemeentereis: 19.30 uur in de Hof 
Wo. 25 januari: Consistorievergadering: 20.00 uur 
Za. 28 januari:  Schuurverkoop bij Gert van Putten: 9.30 uur - 11.30 uur 
 
Tot besluit 
‘Hoelang zal het duren op de fiets naar school?’ Erika ging afgelopen week voor het eerst naar een 
school in Hoevelaken om onderwijs te geven. Hoewel we vaker op de fiets naar ‘de buren’ zijn 
gegaan, was de vraag nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Een bekende zoekmachine op internet 
liet ons zien dat de fietstocht 18 minuten in beslag zou nemen. Echter, het verbaasde ons dat de 
zoekmachine een snelste route via Terschuur adviseerde. Logischerwijs ga je niet met de fiets vanaf de 
pastorie via het mooie Terschuur naar Hoevelaken. Dat is, zo dachten wij met de inmiddels bijna 2 jaar 
ervaring, een omweg. Opnieuw gaven we de zoekmachine de opdracht om de snelste route te 
berekenen. Dit keer voegden we een ‘tussenstation’ in: onze plaatselijke supermarkt in Zwartebroek. 
En wat bleek? De fietsroute van A via de buurtsuper naar B zou 17 minuten duren. Waarom gaf de 
zoekmachine dan de voorkeur aan die ‘omweg’ via Terschuur? We hadden namelijk gevraagd om de 
snelste route. Later op de dag mocht ik een pastoraal bezoek brengen in Hoevelaken. Door een 
combinatie van nieuwsgierigheid en eigenwijsheid fietste ik ‘gewoon’ via Zwartebroek (scheelt weer 
een minuut…) naar ‘de buren’. Dat heb ik geweten: de weg was opengebroken, er stonden hekken en 
de doorgang was minimaal. Mijn gepoetste schoenen hadden het flink te verduren. Bij thuiskomst kon 
ik Erika ervan overtuigen waarom de zoekmachine de ‘eenminuutlangerdurende’ route via Terschuur 
had geadviseerd: voor onze eigen veiligheid. Waarom nu deze persoonlijke onthulling? In de Bergrede 
is ook sprake van twee wegen. De Heere Jezus adviseert om via de smalle weg door de nauwe poort 
naar binnen te gaan, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt (Mattheüs 7:13-
14). Dat liefdevolle advies geeft Hij ons, opdat wij niet zouden verdwalen en eeuwig zouden 
omkomen. Het is, zo gezegd, voor onze eigen veiligheid. De HEERE vindt geen vreugde in de dood 
van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! (Ezechiël 33:11) 
Laten we dit rijke advies ter harte nemen. Laten we deze Bijbelse opdracht in afhankelijkheid van de 
Heilige Geest gehoorzaam opvolgen. Ik begreep dat de werkzaamheden aan de Platanenstraat nog wel 
enige tijd in beslag zullen nemen. Mogen de verkeersborden en de opengebroken weg een heenwijzing 
zijn naar de indringende woorden van onze Zaligmaker! 
Een beste groet, 
Ds. A.C. Borsje 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zie de Zoon! 
(N.a.v. 1 Koningen 17:7-24) 
 
Alles is van haar afgepakt. Ze staat met lege handen. Ze heeft niets meer. Nog niet zo lang geleden, 
tijdens het hout sprokkelen, was ze er al van overtuigd: ‘Ik ga nog één keer met mijn zoon eten en dan 
zullen we sterven.’ Moeder en zoon kijken de dood in de ogen. Hun einde lijkt in zicht. Het moment 
van sterven, zal niet lang meer duren.  
 
Echter, er is een groot wonder gebeurd in het leven van de weduwe van Zarfath. De HEERE heeft haar 
opgezocht in haar ellende. Hij heeft Zijn liefde aan haar geopenbaard door Zijn profeet Elia op haar 
levensweg te plaatsen. Deze naamloze weduwvrouw ontvangt samen met haar zoon genadetijd. Ze 
hoeven niet meer bang te zijn dat het meel en de olie opraken. Ze kijken niet meer de dood in de ogen, 
maar mogen hoopvol de toekomst tegemoet zien. 
 
Die toekomst lijkt toch niet eindeloos goed te zijn. Op een dag wordt de nachtmerrie van de 
weduwvrouw werkelijkheid: haar enige zoon wordt van haar afgepakt. Hij is ernstig ziek geworden, 
totdat er in hem geen levensadem meer overblijft. Het leven is eruit.  
 
Ziet u haar zitten? De weduwe van Zarfath met op haar schoot een levenloze zoon. Het is een zwart 
scenario. Wat moet ze doen? Wie kan ze om hulp vragen? Zonder haar zoon staat ze er helemaal alleen 
voor. Tot wie kan ze vluchten? Ze richt haar emoties in eerste instantie tot de bovenbuurman Elia. De 
man Gods, zoals ze hem zelf noemt.   
 
De rouwende weduwe richt haar emoties tot de profeet. Het lijkt wel of ze Elia verantwoordelijk houdt 
voor de dood van haar zoon: ‘Hoe heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn 
ongerechtigheden in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven?’ De emotie heeft de 
overhand. Niet vreemd toch? Haar zoon en haar toekomst zijn zojuist van haar afgepakt. De reactie 
van de profeet is opvallend. Hij geeft geen pastorale antwoorden, maar een gerichte opdracht: ‘Geef 
mij uw zoon.’ Het enige wat ze nog heeft. Het meest dierbare dat ze nog bezit. Hoort ze het goed, 
vraagt de man Gods om haar zoon? Als ze haar levenloze kind aan de bovenbuurman moet geven, 
staat ze werkelijk met lege handen. Dan heeft ze echt niets meer. Zelfs geen toekomst. Dat is toch 
onmogelijk? 
 
Hoe zouden wij reageren als deze vrouw op de Veluwe zou wonen? Hoe is onze reactie als dit 
verdrietige nieuws ons hier en nu zou bereiken? De hele Veluwe zou deze weduwvrouw kennen. Het 
is een godvrezende vrouw die met liefde en aandacht de profeet verzorgt. Ze staat bekend als een 
gehoorzame, plichtsgetrouwe vrouw. Ze is uitnemend in de dienst aan God. En dan volgt die loodzware 
beproeving. Je hoort het de buren al zeggen: ‘Dit kan niet waar zijn. Dit heeft ze niet verdiend.’ En toch 
is het realiteit. De ondoorgrondelijke voorzienigheid van God komt hier aan het licht. Het roept vele 
vragen op. Elia kan het ook niet bevatten. Hij vraagt het zich zelfs hardop af in zijn gebed: ‘HEERE, mijn 
God, hebt U dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat U haar 
zoon gedood hebt?’ 
 
Deze weduwe moet haar levenloze zoon loslaten. De profeet geeft haar de moeilijke (zo niet 
onmogelijke) opdracht om haar meest kostbare bezit uit handen te geven. Wat zou u doen als u in haar 
schoenen zou staan? Vergis u niet, aan een volgeling van Christus wordt exact hetzelfde gevraagd. 
Toen Jezus Jakobus en zijn broer Johannes zag zitten in hun schip - ze waren hun netten aan het 
herstellen - riep Hij hen. Weet u de reactie van beide vissers? Ze lieten hun vader Zebedeüs in het schip 
achter met de loonarbeiders en gingen weg Jezus achterna. Bij die bekende tollenaar ging het niet 
anders. Jezus kwam bij hem thuis en zei: ‘Volg Mij.’ Levi stond op en liet alles achter om Jezus te volgen. 
Een derde voorbeeld is Petrus als hij op een dag tegen zijn Meester zegt: ‘Zie, wij hebben alles verlaten 
en zijn U gevolgd.’ 
 



Dat wat de profeet Elia hier vraagt aan de weduwe in Zarfath, wordt ook aan u gevraagd. Jezus roept 
u op om Hem te volgen. Om uw schreden in Zijn spoor te zetten. Om Hem achterna te gaan. Echter, 
dat gaat niet vanzelf. Of beter gezegd: dat gaat helemaal niet. We lopen eerder bij Hem vandaan. We 
hebben onze handen te vol. We zijn te veel gehecht aan andere zaken. We zitten van nature vast aan 
deze wereld. En toch klinkt de oproep: Ben ik bereid om alles op geven. Zelfs het meest dierbare, het 
meest kostbare dat ik bezit?  
 
Voor de weduwe is het geen abstracte vraag, maar een concrete werkelijkheid: ‘Geef mij uw zoon.’ 
Kan ze dat? Heeft ze de vrijmoedigheid om haar kind aan de profeet te geven? Lukt het haar om het 
meest kostbare dat ze bezit aan de man Gods te geven? Nee, dat lukt haar niet. Ze doet het niet, want 
ze kan haar geliefde zoon niet loslaten. Het kind moet haar afgenomen worden: Elia neemt de zoon 
van haar schoot en draagt hem naar boven naar het bovenvertrek.  
 
Het meest kostbare wat wij bezitten moet van ons afgenomen worden. Alleen dan kunnen we Jezus 
met lege handen volgen. Is het zo radicaal? Het Woord van de HEERE zegt het ons. Jezus zegt het 
onomwonden: ‘Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks 
opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven 
verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.’  
 
Voor de weduwe in Zarfath zijn deze woorden realiteit geworden. Ze moet haar zoon loslaten, terwijl 
ze het zelf niet kan. De man Gods moet haar helpen. De helpende hand komt van de andere kant. De 
HEERE grijpt soeverein in door de profeet de levenloze jongen mee te laten nemen naar boven. Het 
eerste wat de bovenbuurman daar doet, is vluchten in het gebed: ‘HEERE, mijn God.’ Niet veel later 
opnieuw: ‘HEERE mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren.’  
 
Tussen die twee gebeden in strekt de profeet zich drie keer over de jongen uit. Het is niet de 
symbolische handeling die de jongen doet herleven, alsof het de magische krachten van Elia zijn. Nee, 
het wonder geschiedt alleen door het ingrijpen van de HEERE Zelf. Dat wordt onderstreept met de 
smeekbede die Elia uitspreekt en de nadrukkelijke vermelding dat de HEERE het gebed verhoord heeft 
en het leven in de jongen doet terugkeren.  
 
Niet veel later komt Elia samen met het kind naar beneden. De profeet geeft de zoon terug aan de 
moeder. Ze zal hem ongetwijfeld liefdevol hebben vastgeklemd. Nu weet de weduwvrouw het zeker. 
Ze had al een vermoeden, maar nu belijdt ze het ook hardop: ‘U bent een man Gods en het woord van 
de HEERE in uw mond is waarheid.’  
 
Deze geschiedenis over een moeder die haar zoon moet afstaan, herhaalt zich vele jaren later opnieuw. 
Op Golgotha ziet de moeder van Jezus haar Kind aan het vloekhouten kruis hangen. Er gaat een zwaard 
door haar ziel. Ze hoort de stem van de gekruisigde Zoon: ‘Vrouw zie uw zoon. Zie uw moeder.’ Ook 
Maria kan haar Zoon niet uit handen geven. Het is haar meest kostbare bezit. Toch moet ze Hem wel 
loslaten. Dat heeft alles te maken met het heilsplan van de HEERE. Het is Gods wil dat Zijn Zoon sterft 
aan het kruis. Het is Gods soevereine handelen waardoor de eeuwige toorn op Zijn Zoon terecht komt.  
 
Daar op die Schedelplaats wordt Zijn lichaam verbroken en Zijn bloed vergoten tot een volkomen 
verzoening van al onze zonden. Hoe diep die lijdensweg is gegaan? Jezus ging tot het uiterste: 
nedergedaald tot in de hel. Maar dat is niet het eindstation. Na de trappen van vernedering volgen de 
trappen van verhoging. Drie dagen later, op die vroege zondagmorgen, klinkt de echo uit 1 Koningen 
17: ‘Zie, uw Zoon leeft.’ ‘Het heeft geen zin’, zo horen we de engelen zeggen, ‘om de Levende bij de 
doden te zoeken. Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.’ En vanuit dat geloofsfeit belijden we iedere 
zondag dat de Levende Zoon op dit moment in de hemel is aan de rechterhand van God, de almachtige 
Vader. 
 
Laten we nuchter en waakzaam toeleven naar de dag dat de Mensenzoon zal terugkomen om te 
oordelen de levenden en de doden. In die tussentijd wordt u dringend én liefdevol uitgenodigd om u 



levend te laten maken. Van nature zijn wij immers niet anders dan de zoon van de weduwe: we liggen 
midden in de dood. Maar hoor daar het heerlijk evangelie, die onvoorwaardelijke zondaarsliefde: De 
HEERE heeft Zijn Zoon gegeven, opdat dode mensen het eeuwige leven mogen beërven. Zie de Zoon! 
Ds. A.C. Borsje 
 
 
 


