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WOLF IN SCHAAPSKLEREN 

In de bijbel komen we als woorden van de Here Jezus tot Zijn discipelen 
tegen, als Hij hen uitzendt om van Gods Koninkrijk te getuigen, dat Hij hen 
tot mensen stuurt, die wolven zijn (Luk. 10:3). En elders zegt hij, dat de 
Joodse leiders als wolven in schaapskleren zijn: verscheurende lieden, die 
zich als tamme dieren voordoen. Mede o.i.v. van dit soort woorden hebben 
we als mensen altijd grote angst voor wolven gehad. 

We hebben in Nederland de laatste tijd langzaamaan weer met de wolf te 
maken gekregen. Al een paar jaar hoorden we, dat er in Duitsland wolven 
aangetroffen zijn, maar inmiddels is de wolf ook onze Nederlandse grens 
overgetrokken. Het is dus nog een kwestie van tijd, of ook de Veluwe zal 
ermee te maken krijgen. Daarmee zal de vraag rijzen: blijft het dan veilig om 
als wandelaar of fietser door de bossen heen te trekken? 
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We hebben angst voor wolven als wilde, verscheurende beesten met de 
paplepel ingegoten gekregen. De opvoeding met de bijbelse woorden over 
de wolf in schaapskleren. Maar ook las je als kind in de Donald Duck al over 
‘De grote boze wolf’ Midas, waarbij zijn brave zoontje eigenlijk de verkeerde 
wolf was, die anders van natuur, nl. een lieve wolf was. Toch is de wolf zelf 
niet altijd het beeld van de angst geweest. Integendeel, het is ook beeld van 
de hoop en de uitkomst geweest. Volgens de romeinse overlevering is de 
hoofdstad Rome door de tweeling Romulus & Remus gebouwd. De tweeling 
was bij de geboorte een bedreiging voor de troon, en werden - zoals vaker in 
allerlei tradities van verhalen - niet gedood (want dan kan het verhaal 
uiteindelijk niet goed aflopen), maar in een rieten mand in de rivier 
neergezet, waar ze normaal gesproken ook de dood tegemoet gingen (we 
kennen hetzelfde idee van de mand in de rivier in de bijbel bij Mozes). Maar 
het loopt dan goed af, omdat een wolvin zich over hen ontfermt, hen voedt 
en helpt opgroeien, waarna ze later als volwassenen alsnog kunnen toeslaan. 
Ook in onze Germaanse mythen is de wolf niet altijd verkeerd: de godheid 
Wodan reed op een wolf, en hielp hem aan de overwinning. Als iemand 
eeuwen geleden de bijnaam Wolf kreeg, was dat een beeld van kracht en 
moed (vandaar dat in de tijd van Napoleon sommigen de bijnaam Wolf ook 
als achternaam kozen, en die achternaam komt dus nog steeds in Nederland 
voor). Er zijn dus genoeg voorbeelden te geven, waarin de wolf niet als 
slechts angstaanjagend en gevaarlijk gezien werd. 

In de bijbel is de wolf met het angstaanjagende verbonden. In Gen. 49:27 
staat Benjamin, een verscheurende wolf: ‘s morgens verslindt hij zijn prooi, ‘s 
avonds verdeelt hij de buit, en ook in Jer. 5:6 staat iets vergelijkbaars. Maar 
in de grote toekomst van Gods rijk wordt het volgens Jesaja anders: in 11:6 
staat te lezen, dat de wolf en het lam samen spelen zullen, en iets 
vergelijkbaars staat er ook in 65:25. Dat is een opmerkzaam beeld: wolf en 
lam tezamen, geen aanvaller-prooi relatie meer. 

Er is ook in de loop van vele millennia een bijzonder verschijnsel geweest. De 
verscheurende wolven in de buurt van mensen hebben zich langzaam tot 
een relatie van elkaar verder helpen verdiept. Een afgeleide van de verre 
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wolf is de hedendaagse hond geworden. En als er ergens van trouw aan en 
liefde voor mens en dier sprake is, dan is dat vaak de relatie van mens en 
hond. En de verhouding van de hond en het lam is er gekomen, doordat de 
herder vaak een herdershond had om de schapen en lammeren bij elkaar te 
houden. Dus geen verscheurend wild beest, maar een hoeder en beschermer 
van lammeren en schapen! 

De Here Jezus zendt Zijn discipelen tot mensen uit, die Hij wolven noemt 
(Luk. 10:3). Hij zal met het beeld vast wel het angstaanjagende van de wolf 
bedoeld hebben. Maar we kunnen tegelijk ook aan het vriendelijker 
overkomende dier van de hond denken. Veel mensen op je levenspad 
kwispelen juist hartelijk en vriendelijk je tegemoet. Buren, vrienden, 
kennissen, noem maar op. Ze staan altijd voor je klaar, je kunt samen leuke 
dingen doen. Alleen moet je vaak niet over het geloof of de kerk beginnen. 
Want dan verandert vaak de aard van het beestje. De wolf ruilt wel van 
baard, maar niet van aard zei een oud Nederlands spreekwoord al. De Here 
Jezus had dat Zelf door schade en schande in Zijn tijd al geleerd. Laten ook wij ons 
voordeel ermee doen! 

 

KERKDIENSTEN 
06-12 10:00 dhr. Gert Timmer (2e adventszondag) 
13-12 10:00 ds. Lucia Rouendal (3e adventszondag, HA) 
20-12  10:00   ds. Wilbert van Iperen (4e adventszondag) 
24-12  19:00 ds. A.P. de Graaf  
25-12 10:00 ds. Jan Lammers 
27-12 10:00 ds. A.P de Graaf (Gedenken overledenen) 
03-01 10:00 ds. A.P de Graaf (Nieuwjaarswensen) 
10-01 10:00 ds. Corma Baas 
17-01 10:00 ds. P. van der Meulen 
24-01 10:00 ds. A.P de Graaf 
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ZONNEHUIS 
Geen diensten ivm Coronavirus 

MARKEN-HAVEN 
Geen diensten ivm Coronavirus 

COLLECTEROOSTER 
06-12 1e  Kinderen in de knel 2e Kerk 
13-12 1e  Diaconie 2e Kerk 
20-12 1e  Missionair werk 2e Kerk 
24-12 1e  Diaconie 2e n.v.t 
25-12 1e  Kinderen in de knel 2e Kerk 
27-12 1e  Diaconie 2e Kerk 
03-01 1e  Diaconie 2e Kerk 
10-01 1e  Plaatselijk jeugdwerk 2e Kerk 
17-01 1e  Ondersteuning gemeenten 2e Kerk 
24-01 1e  Missionair werk 2e Kerk 

 

 

VANUIT DE GEMEENTE 

Aan het begin van de maand november is br. Roukema van de Veldbrugweg 
een dag voor observatie in het Gelre ziekenhuis geweest. 

Op zondagavond 22 november overleed zr. Assies van de Dorpstraat op de 
leeftijd van 88 jaar. 

Op maandag 23 november heeft zr. Tinholt in het Gelre ziekenhuis een 
medische ingreep aan haar voet ondergaan. 
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GEFELICITEERD 
 

11-12 Mevr. L. Wilbrink - Kooistra  
Dorpstraat 118 7361AZ BEEKBERGEN  

14-12 Mevr. A.G. Vogelsang - van der Oord  
Arnhemseweg 529 7361CJ BEEKBERGEN  

16-12 Dhr. T. Meuleman  
Mark 6 7333KC APELDOORN  

21-12 Mevr. J.W. Mulder  
Engeland 22 7361CS BEEKBERGEN  

25-12 Dhr. K. Bulthuis  
Lierdererf 62 7364BG LIEREN 

27-12 Mevr. J. Fillekes - Brunsveld  
Vlinderstraat 67 7361ZB BEEKBERGEN  

30-12 Mevr. G. Hulsegge - Jong  
Lierderstraat 13 7364BH LIEREN 

1-1 Mevr. A.J. van Engelen - van Dijk  
Libellestraat 37 7361BH BEEKBERGEN  

2-1 Mevr. A. Schaafsma - Bienefelt  
Wolterbeeklaan 61 7361ZG BEEKBERGEN  

7-1 Dhr. D.J. Dijk 
Myrtillushof 2 7325VN APELDOORN 

8-1 Mevr. J. Sijrier - Deij  
Horstweg 19 B 7371BN LOENEN GLD 

9-1 Mevr. D.J.M. Schraa - Wieten  
Heimeriete 2 6964BJ HALL  

17-1 Mevr. J. Tinholt - Lenters  
Arnhemseweg 523 7361CJ BEEKBERGEN  

20-1 Mevr. A. Barendregt - de Bondt  
Wittekruisweg 4 7364AK LIEREN 

27-1 Mevr. G. Meuleman - Docter  
Mark 6 7333KC APELDOORN 
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IN MEMORIAM ELS ASSIES 

Zondagavond 22 november overleed zr. Els Assies. Een markante vrouw, die 
bij velen in deze omgeving bekend is. Vroeger vanwege de pomp op de grens 
van Beekbergen & Lieren, maar zeker niet minder om haar intensief met 
velen meeleven. Ze volgde alles en iedereen met belangstelling. En niet 
alleen met woorden, maar ook met daden, en vaak deed ze dat dan 
onopvallend. Ze behoefde daarvoor niet openlijk door de mensen geprezen 
te worden. 

Ze heeft van haar leven genoten, en zei me verschillende keren, dat ze haar 
leven zo weer overdoen zou. Maar dan wel wat de vele mooie en zegenrijke 
gebeurtenissen betreft. Want ze heeft ook veel moeilijke momenten 
meegemaakt. Lichamelijk was ze minder sterk. In het bijzonder de laatste 6 
jaar zijn moeilijk voor haar geweest. Eerst was er het overlijden van haar 
man Jan, vorig jaar volgde het overlijden van haar dochter Ellen, en nog maar 
2 maanden geleden was er het sterven van haar kleindochter Tessa. 
Temidden van verdere lichamelijke afzwakking werd het haar allemaal te 
veel, en was de bodem van haar levenskracht in zicht. 
Ze bleef echter tot het einde op iedereen betrokken. Haar christelijk geloof 
was daarbij de leidraad voor haar leven. Trouw kwam ze elke week naar de 
kerk, en het deed haar verdriet, dat dat vanwege haar tanende gezondheid 
door het coronavirus niet meer mogelijk was. Haar christelijk geloof heeft 
haar tot het einde toegedragen. Ze las veel in de bijbel, en ging veel in gebed 
tot de Here God. 

In haar afscheidsdienst in de kerk stonden we aan de hand van Psalm 117 
nader bij haar leven stil, en hebben haar aansluitend naar haar laatste aardse 
rustplaats gebracht. Ze laat bij al haar dierbaren een lege plaats achter. We 
wensen hun allen Gods onmisbare troost en zegen toe om haar gemis een 
plek in hun verdere leven te geven. 
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Collecten      
September  kerk 70,00 

20-sep Zending 115,00 kerk 57,00 
27-sep Vredeswerk 94,90 kerk 47,45 

Oktober Diaconie 45,00 kerk 50,00 
4-okt Kerk en Israel 68,37 kerk 34,18 

11-okt Diaconie 78,13 kerk 39,07 
18-okt Werelddiaconaat          95,67 Kerk             47,83  
25-okt Diaconie 114,77 kerk 57,38  

Giften     
 

Kerk  € 100 en € 1.000    
 

Diaconie € 100, € 25 en € 25    
 

Alle gevers hartelijk dank!     
 

 

>SCHUURVERKOOP<  

Locatie: achter Molenvaart 5 te Lieren 
tel. 055 5061669   b.g.g. 055 5402274 

Geopend donderdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur en zaterdag 
van 10:00 tot 16:00 uur.  Verkoop van 2e hands artikelen ten bate 
van de PKN kerk te Lieren en kleinschalige projecten. Inleveren 
van bruikbare spullen kan tijdens de openingsuren 
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WILLEM HENDRIK ZWART HAL 

 

“Orgelspel rond Kerst” 
 
 
 

Op zaterdag 12 december a.s. om 20.00 uur kunt u 
genieten van het concert “Orgelspel rond Kerst”, in 
de Willem Hendrik Zwart, Hal, die helemaal 
omgetoverd is kerstsfeer.  
 
Bij Kerst denken we vaak aan kaarsen, gezellig bij 
elkaar komen, lekker eten en drinken… 
Maar tijdens kerst vieren we ook dat Jezus naar de 
aarde kwam om dicht bij de mensen te zijn. Het is 
in de eerste plaats het feest van het Licht. Jezus 
noemde zichzelf het Licht van de Wereld. In een 
vaak zo donkere wereld brengt Hij licht. We 

luisteren samen naar herkenbare melodieën die het kerstverhaal zo prachtig 
omlijsten.   
 
Wij nodigen u van harte uit voor de gezellige Kerstsamenzang. U wordt 
muzikaal begeleid door Ad Huetink op orgel.  Op het programma staan o.a.: 
Carillon “Nu zijt wellekome, Es ist das Heil uns Kommer her, Varations on 
“Adeste Fideles”, Fantasie “Heerlijk klonk het lied der Engelen” en Gods time 
is the best time.  
 
Reserveren: is verplicht en kan T 0572-371838 of E adhuetinks@gmail.com.  
Concert is onder voorbehoud. Wij houden ons aan de actuele RIVM 
richtlijnen. Na aanmelding ontvangt u betaal gegevens. De entreeprijs is € 
10,-- Adres; Grensweg 17 Lemelerveld. Website: www.huetink-royalmusic.nl 
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Volgend Kerkblad verschijnt 29 januari. 

Kopij inleveren t/m zaterdag 23 januari voor de maand  
febuari 

Digitale kopij s.v.p. aanleveren als Word bestand. 
Predikant:   Ds. A.P. de Graaf 
   Lierderstraat 9, 7364 BH Lieren 
   Telefoon: 055-5061388 
   Email: apdegraaf@wxs.nl 
Redactie:  Wilma Boot-Diks 

Veldbrugweg 33, 7364 AG Lieren 
Telefoon: 055-5063193 
Email: kerkblad@pknlieren.nl 

Website: www.pknlieren.nl  
www.jeugdpknbeekbergen.nl  

Bankrekeningnummers:  
Prot. Gem Lieren-Beekbergen                          NL12RABO0306000016 
Diaconie Prot. Gem Lieren-Beekbergen:  NL05RABO0306001888 
 

 
 

 

 

 


