
 

Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 10 juni 2021 

Vrijheid 

We hebben er met elkaar heel lang op moeten wachten maar de coronacijfers gaan de goede kant 
op. De corona lijkt zo goed als te zijn onderdrukt. Op het moment van schrijven liggen er minder dan 
1000 (993) patienten nog in het ziekenhuis waarvan 343 op de IC en de daling zet door. Sinds 5 juni 
mogen wij ook weer meer en een welkome bijkomstigheid is wel dat de zon is gaan schijnen. 
Afgelopen zondag 6 juni mochten we voor het eerst weer als gemeente het slotlied zachtjes 
meezingen. Velen werden daardoor ontroerd. We zijn ook al weer volop plannen aan het maken voor 
de zomeropeningen (ja dat gaan we dit jaar ook weer doen) en het nieuwe seizoen. Wat zou het 
geweldig zijn als we op de startzondag (5 september) weer met elkaar alle liederen mogen zingen. 
Inmiddels zijn er meer dan 10,6 miljoen vaccinaties gezet. Anja en ik hebben de eerste op 3 mei 
gekregen en de planning is dat wij de 2e volgende week woensdag 16 juni zullen krijgen. Ik ervaar nu 
al meer vrijheid ook om weer gemeenteleden te bezoeken. De meeste ouderen zijn al voor de 2e keer 
ingeënt en mijn eerste inenting is inmiddels lang genoeg geleden om al voor 60% effectief te zijn. 
Afgelopen zondag waren er al weer meer mensen aanwezig en voor de aankomende zondagen gaan 
wij maximaal 60 gemeenteleden toelaten. Wat is het een feest om elkaar na zo’n lange periode weer 
te ontmoeten en zolang het weer het toestaat gaan we na de dienst buiten koffie drinken.  

Kerkdiensten                                                                                                                                                             
Aanstaande zondag 13 juni hoopt ds. H. Faber van der Meulen weer bij ons voor te gaan. Jan Moelker 
bespeelt het orgel en Marijke Opmeer zingt voor ons. Alleen het slotlied mag weer worden 
meegezongen. Zondag 20 juni hoopt ds. Marloes Meijer voor te gaan, Gerard de Wit bespeelt het 
orgel voor ons en neemt weer een solist mee om de lofzang gaande te houden. Zondag 27 juni hoop 
ik zelf weer voor te gaan, de muzikale medewerking wordt dan verzorgd door Jan Moelker  op het 
orgel en Marijke Opmeer en Marina Dudchenko zijn de zangeressen. Afgelopen zondag hebben we 
na maanden weer voor het eerst buiten met elkaar koffie kunnen drinken, wat een verademing was 
dat! Zolang het mooi weer is gaan we daar mee door. Het voorziet duidelijk in een behoefte. Ook het 
aantal kerkgangers dat de dienst live bij kunnen wonen wordt verruimd. Wel van te voren blijven 
aanmelden. U bent weer van harte welkom. 

Lief en leed                                                                                                                                                          
Vorige week is de heer E. Miedema (Sophia Promenade 126, HIA) door de thuiszorg ’s-morgens op de 
grond gevonden. Hij is met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Dordrecht. Hij bleek een veel te 
lage hartfrequentie te hebben. Inmiddels is een pacemaker geplaatst en ligt hij nu op de afdeling 
geriatrie (B2 /K5) voor verdere observatie. De kans dat hij weer terug naar huis kan lijkt klein. Vorige 
week ben ik op bezoek geweest bij de heer H. Trimpe (Swinhove, Veerplein K. 6), hij was erg timide 
omdat hij niet meer terug kan naar zijn huis, ook zijn vrouw mw. A. Trimpe (Ln van Nederhoven 148) 
lijdt eronder. Het blijft verdrietig om door omstandigheden op hoge leeftijd uit elkaar gehaald te 
moeten worden. Wilt u hen en anderen blijven gedenken, ook in uw gebeden. Alvast bedankt.        

                                                                                            



Moderamen                                                                                                                                                                                              
Vanwege de versoepeling van de maatregelen zijn er vanaf zondag 60 mensen welkom bij de 
kerkdienst. De dienstdoende ouderling en diaken zullen u dan uw plaats wijzen. Aanmelden via de 
telefoon of email aanmeldenkerkdienst@develhof.nl is nog verplicht evenals een mondkapje dat u af 
mag doen als u zit. Aan het eind van de dienst mogen we (laatste) 2 coupletten zachtjes meezingen.                         
Voor de kinderen is er ook weer de crèche en de kindernevendienst.                                                        
Ook de koffiedienst is weer opgestart want bij mooi of droog weer kunnen wij buiten koffiedrinken. 
Het verzoek daarbij is wel om zodra u koffie heeft gelijk naar buiten te gaan met uw 
gesprekspartner(s) anders krijgen we alsnog een opstopping in de hal en dat is niet de bedoeling.    
We zijn met elkaar op de goede weg maar we moeten wel allert blijven met en voor elkaar want de 
corona is helaas nog niet weg. Buiten staat dan de suiker en melk gereed.                                                                                                                            
De gespreksgroepen die in de kerk samenkomen mogen ook weer starten. De kerk gaat gelukkig 
weer meer open en op het programma staat de zomeropening die op woensdag 21 juli weer zal 
starten voor 6 weken. Wij hopen u zeker weer te ontmoeten op zondag of bij een activiteit. 

Pastoraat De pastorale ouderlingen: 
mw. Annelies Bakker-van de Ven, annelies.j.bakker@gmail.com                  06-411 908 11 
mw. Corrie Hekman-Opmeer, corriehekman@hotmail.com            610 15 47 of 06-819 499 78 
mw. Jacomien Verschoor-Viergever, jacomienverschoor@upcmail.nl  645 08 33 of 06-308 639 12   
 
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Voor het muziekfonds mogen wij u melden dat er al ruim € 3.100,00 is binnengekomen.  
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u het muziekfonds zo heeft bedacht met uw gaven en ook 
laat merken dat u het waardeert bij de kerkdiensten.  Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk. 
Kerk  NL33 INGB 0000 2073 94 ten name van 
  Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt 
Diaconie NL55 INGB 0000 1931 27 ten name van 
  Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt 
 
Dankgebed: 
“Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen 
toen wij in duisternis waren, 
in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten 
op de weg van de vrede ” 
Een schoot van ontferming. Heel mooi, maar ook geen alledaags Nederlands in omgangstaal.  Huub 
Oosterhuis probeert met die ‘schoot van ontferming’ de Hebreeuwse grondbetekenis van 
barmhartigheid recht te doen:  barmhartigheid komt van het woord ‘baarmoeder’ (‘rèchem’). Dáár 
waar het leven ontspringt, waar leven gedragen wordt, waar leven mag groeien, geboren mag 
worden – dáár wordt ook mijn bewogenheid voor mensen steeds opnieuw geboren. Afgelopen 
zondag heb ik dit nog aangehaald in de preek (zie bijlage) op de vraag van Nicodemus of een mens 
opnieuw geboren kan worden. Opnieuw de geborgenheid van de baarmoeder kan ontdekken. Ik 
geloof van wel. Barmhartigheid wordt opgewekt, verwekt. Het is geen bedacht plan, of een regel van 
goed gedrag of fatsoen die we samen afspreken. Barmhartigheid wordt door God zelf gewekt, is 
steeds weer anders, persoonlijk, nieuw – Hij die mij aanziet wekt van binnen barmhartigheid. Hij 
maakt zacht wat is verhard, verwarmt wat is verkild . . .      en Hij zal onze voeten richten op de weg 
van de vrede. 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de kerkenraad,  
Ds. Eric Matser  Metha van der Net, voorzitter 



 
Bijlage: Preek Develhof, 6 juni 2021 

Nikodemus vraagt zich af: hoe kan een mens nou opnieuw geboren worden, als hij oud is? Dat is 
geen domme vraag, zoals wel eens hier en daar wordt uitgelegd. Het probleem is, hoe kan een mens, 
die belast is met zijn verleden en de moeite van zijn jaren, hoe kan er voor díe mens nog een nieuw 
begin zijn? Hoe kun je nou nog helemaal als een kind beginnen, als een onbelast mens? Kan ik nog 
een keer blanco, helemaal opnieuw beginnen? Kan ik nog terug naar Genesis? of is mijn begin allang 
ondergesneeuwd door alles wat ik meegemaakt heb, ziektes, het overlijden van geliefden, 
depressies…enz. Kan ik de moederschoot nog een keer binnengaan, de rèchem?  De rèchem als beeld 
van Gods barmhartigheid. Kan ik nog op de moederschoot aan, als de plaats van ontferming? 

Een plaats waar de mens op adem kan komen. Waar een mens vertroeteld wordt en de warmte van 
het nest ervaart. Nikodemus stelt in feite de oer vraag van ieder mens. De vraag naar het begin.  

Waar kom ik vandaan en wat is mijn roeping hier op aarde? 

 

Het is ook goed om te beseffen dat Nikodemus hier de plaats inneemt van het jongste kind. De 
jongste die vragen gaat stellen in de Paasnacht. Waarom is deze nacht anders dan alle andere 
nachten? Zo kwam Nikodemus in de Paasnacht tot Jezus.  En Jezus neemt de plaats in van de 
huisvader, die de vragen gaat beantwoorden. De rollen worden omgedraaid. De ervaren man 
Nicodemus, die geacht wordt alles te weten, wordt het jongste kind. Wat ben je ‘wijs’ als je vragen 
durft te stellen, zoals een kind dat onbevangen kan doen! Dit gesprek met Nikodemus wordt niet 
voor niets gevoerd op het moment dat Jezus op Pesach in Jeruzalem was. Johannes 3 begint met: 

‘En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden’.  

In de eerste plaats is het goed te weten dat de Bijbel niets tegen Farizeeërs heeft. Jezus stond 
waarschijnlijk als Rabbi ook veel dichter bij de Farizeeën dan doorgaans wordt gedacht. Deze 
Nicodemus was een collega van Jezus, zo sprak Nicodemus Jezus ook aan: Rabbi, wij weten dat U van 
God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met 
hem is. En in plaats dat Jezus hem bedankt voor het compliment en zijn inzichten zegt Hij: 

‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van 
God niet zien’. Indirect zegt hij eigenlijk tegen Nicodemus: ‘Je bent niet opnieuw geboren’. 

Je zegt wel dat God met Mij is, maar dat kan je helemaal niet weten, je hebt nog géén idee van het 
Koninkrijk van God. En zoals Jezus verrast met Zijn antwoord op de vraag van Nicodemus, zo verrast 
op zijn beurt Nicodemus met zijn reacties. Nicodemus verdedigt zich niet tegen Jezus opmerking: ‘Je 
bent niet opnieuw geboren’, maar vraagt: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is?  

Zo kwam Ezmir, onze kleinzoon, een keer uit een kindernevendienst en toen hadden ze aan hem 
gevraagd of hij ook opnieuw geboren wilde worden? ‘Ik niet’ zei hij, ik ben al 8 en dan moet ik zeker 
weer helemaal opnieuw beginnen ‘als baby’. Dat zag hij absoluut niet zitten. 

 

Nicodemus had ook geen idee wat Jezus daarmee bedoelde, dus stelde hij de vraag: 

Hoe kan een mens opnieuw geboren worden? Dan zegt Jezus, letterlijk:  

Alléén wie van boven wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Wat houdt dat in ‘van boven 
geboren worden’? Ik geloof dat we dat alleen kunnen snappen als we teruggaan naar ‘De 
Hemelvaart’  van Jezus. Wat heeft Zijn Hemelvaart te betekenen? Vaak wordt dit gebeuren van de 



Hemelvaart wat onderschat of zelfs overgeslagen. Maar als je wilt weten wat het betekent om ‘van 
boven geboren worden’, is de Hemelvaart van Jezus de sleutel. De Hemelvaart is het hoogtepunt in 
het leven van Jezus. Johannes zegt daarover: ‘Niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de 
hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is’. Jezus wordt door de 
evangelist omschreven als ‘Zoon des mensen’, letterlijk: ‘Ben Adam’,  mensenzoon.  En deze ‘Ben 
Adam’,  deze mensenzoon is reeds in de hemel. Jezus is ten hemel gevaren Als mens! Als ‘Ben Adam’ 

Dit is een aspect om eens goed op je te laten inwerken. Het was God niet, die naar de hemel voer, 
God was al in de hemel. God hoefde niet naar de hemel op te varen, de hemel was echt niet leeg 
toen Jezus hier op aarde was. Als God zichzelf al laat manifesteren hier op aarde dan is het altijd in 
vuur of rookkolom. Dat hebben wij met Pinksteren gehoord. Dat gebeurde op de berg Sinaï en in 
Handelingen.  

Jezus vaart dus op naar de  hemel…: als mens; dat is een sleutel. Dan komt het ook veel dichterbij 
voor óns. Dan is de hemelvaart niet alleen maar een stukje geschiedenis uit een lang vervlogen tijd.  

Het is de verhoging van Jezus als ‘Ben Adam’. Paulus zegt daarover in Romeinen 5,18:  

‘Zoals de overtreding van één enkel mens (Adam) ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld,  

zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens (Jezus) ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en 
daardoor zullen leven’. Jezus ging niet naar de hemel, omdat Hij werkeloos was geworden, of met 
pensioen is gegaan. Jezus ging naar de hemel om uiteindelijk alle mensen te rechtvaardigen, volgens 
het plan van Zijn Vader. En daarom staat er ook dat God de Vader tegen Jezus zegt:  

‘Zet U aan mijn rechterhand, totdat…’. Hieruit blijkt de gedachte, de intentie  van de Vader: Hij heeft 
een plan.....een doel. En Jezus is bij de Vader om dat doel te helpen realiseren. Als we dit gaan 
verstaan, gaan we ook verstaan wat Jezus Nocodemus wilde leren toen Hij zei: ‘Alleen wie van boven 
wordt geboren kan het koninkrijk van God zien’.  Alléén als je begrijpt wat er ‘boven gebeurt’, kan je 
‘het Koninkrijk van God’ zien. Ik geloof dat de uitnodiging die Jezus kreeg van God: ‘Zet U aan mijn 
rechterhand, totdat…’.is niet alleen de gedachte van de Vader over de bediening van Jezus,  

het is ook de gedachte van God de Vader over ons, over de mens, over u en mij!  Ook wij worden 
opgeroepen om aan het plan van God mee te werken, door de kracht van de Heilige Geest, om het 
Koninkrijk van God te helpen verwezenlijken. Dezelfde Geest waarmee Jezus begenadigd was toen 
Hij hier op aarde was. Diezelfde Geest is nu aan ons als Zijn gemeente gegeven. Vandaar dat 
Nicodemus opgeroepen wordt om te zien wat ‘er boven in de hemel gebeurt’. Zodat  ‘gelijk in de 
hemel, ook op aarde gebeurt’, een zinsnede die wij zo goed kennen uit ‘het Onze Vader’. 

 

Om dat beeld nog eens te versterken wordt door Jezus het voorbeeld aangehaald van Mozes en de 
koperen slang. ‘Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen 
verhoogd worden’, lazen wij. Daarbij moest ik denken aan wat wij in sommige wachtkamers of op de 
ruit van sommige auto’s wel eens zien. Dat is een soort vignet waarop een rode slang staat die rond 
een stok kronkelt. Dit teken is internationaal erkend en zegt ons dat hier vlak in de buurt een arts 
heilzaam en genezend bezig is. Waar dat rode slangetje te zien is daar gloort hoop op genezing, op 
gezondheid. Al duizend jaar vóór Christus gebruikten de Grieken dit tekentje al: de 
esculaap(‘eskulapos’). Mozes gebruikte dit symbool ook toen zijn volk door giftige slangen werd 
bedreigd. God zei tegen Mozes: "Maak van koper zo'n slangetje om een paal en iedereen die daar 
naar opkijkt blijft in leven’. Wat was het enige wat de mensen moesten doen om in leven te blijven? 

Omhoog kijken naar de verhoogde slang. Opkijken naar de verhoogde slang als tegenbeeld van de 
‘vernederde slang’. De vernederde slang kennen wij allemaal uit Genesis 3, waar staat: 



‘Toen zei God tegen de slang: Omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt onder alle dieren van het 
veld! Op uw buik zul je gaan en stof zul je eten, al de dagen van uw leven. En Ik zal vijandschap 
teweegbrengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht….maar dat zal jou 
de kop vermorzelen’. De vijandschap tussen de mensen is ontstaan door de ongehoorzaamheid van 
de mens, van adam, die verleid werd door de slang tot ongehoorzaamheid aan God zelf. Maar 
diezelfde mens zorgt ervoor dat de kop van de slang vermorzeld wordt. De eerste Adam heeft 
gefaald. Maar dan komt die Tweede Mens. Dat is de verhoogde Christus, de mens, die God in Genesis 
1 al in gedachten had. De mens, waarvan God gezegd had: dat wordt de kroon op mijn schepping.  

Dat wordt de mens, die met Mij zal regeren. God is daar nooit van los gekomen. God heeft nooit zijn 
oorspronkelijke plan losgelaten. God is altijd blijven geloven in een mens op Zijn niveau.  

Met de Hemelvaart maakt Jezus de meest kardinale overgang die een mens kan maken. Jezus gaat 
over van de zichtbare wereld naar de onzichtbare wereld. Hij wordt als het ware opnieuw geboren, 
getransformeerd. Hij wist: alleen vanuit de onzichtbare wereld komt het Koninkrijk Gods. Jezus wist: 
als Ik in die zichtbare wereld blijf, dan komt dat Koninkrijk er nooit! Vanuit de onzichtbare wereld 
gaat het herstel komen. De boodschap van Jezus aan Nicodemus en dus ook aan ons is:  

‘Opnieuw geboren worden’ is zien op de Tweede Adam die zit aan de rechterhand van God de Vader.  

 

Wij worden dan ook opgeroepen om niet alleen te kijken naar de zichtbare wereld, maar ons oog ook 
op te slaan naar de onzichtbare wereld. Om voor ogen te houden wat Gods plan is met deze wereld. 

Als je jouw redding in deze zichtbare wereld blijft zoeken, komt het Koninkrijk er niet. Dat was de 
boodschap aan Nicodemus, maar via hem ook aan ons. Daarom zegt Jezus: jullie moeten allemaal 
opnieuw geboren worden. Jullie moeten ‘uit de Geest geboren worden’. Dezelfde Geest die ook op 
Jezus was toen Hij nog hier op aarde rondging. Hoe doen we dat? Door bezig te zijn met Gods 
Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Door niet alleen oog te hebben voor het zichtbare, maar ook voor 
het onzichtbare. Door ons ook gericht te houden op de verhoogde Ben Adam. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


