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ds. Hedde 
Biesma

Herinneringen aan 
ds. Jan de Jong 
(1971-1986)

Toen ik als kersverse afgevaardigde 
vanuit de P.S. van het Oosten in 1982 
in dit deputaatschap mocht meedoen 
was hij al een decennium daarin aan 
het werk.

En hóé!
Hij diende – belezen, betrokken, 
bevlogen, bewogen; met grote inzet en 
nauwkeurigheid. Soms ook met enige 
breedsprakigheid.

Ds. Hedde Biesma

Bovenstaande jaartallen zijn de periode waarin onze broeder en 
vriend Jan binnen het deputaatschap dat toen nog ‘Evangelieverkon-
diging onder Israël’ heette diende als secretaris.

Een belangrijk onderdeel van het mor-
gen- en het avondgebed is het Sjema, 
genoemd naar het eerste woord van 
“Hoor Israël, de Here is onze God, de 
Here is één!” (Deut. 6:4) Deze woorden 
worden zeer nadrukkelijk uitgesproken, 
terwijl men de ogen met de rechterhand 
bedekt, in intense concentratie. De 
woorden horen bij het gebed, ze zijn 
omringd door gebeden, maar ze zijn 
zelf eigenlijk niet een gebed, maar een 
belijdenis. Terwijl wij met onze gebeden 

tegen God zeggen ‘hoor!’, zeggen wij 
ook tegen onszelf ‘hoor!’ Horen – dat 
is het uitgangspunt, de grondhouding 
voor Israël. Dat geldt ook bij de gebe-
den.

Als je zo bidt, doet dat wat met je. “Het 
opent onze ogen voor het wonder van 
de wereld. Het opent onze oren voor 
de stille stem van God. Het opent onze 
harten voor degenen die ons nodig heb-
ben.” (Sacks)

Door het Centrum voor Israëlstudies (CIS) is ook 
een flyer met informatie uitgegeven. Informatie 
over het thema van de Israëlzondag en over het 
werk dat het CIS, waarin ook onze kerken partici-
peren, doet.

Voor kinderen is een werkblad ontwikkeld voor 
het maken van een gebedskastje, zoals dat 
aan de gebedsriemen zit die door Joden bij het 
gebed worden aangelegd.

Kijk voor meer informatie op:
www.centrumvoorisraelstudies.nl

Voor contact:
Stichting Centrum voor  Israëlstudies
Postbus 80, 6710 BB Ede
Tel. 0318-696577
E-mail: cis@che.nl



Een enkele impressie uit mijn samen-
werkingstijd met hem:
–  ik proefde zijn frustraties toen hij in 

de begintijd van zijn werk ontdekte 
dat een driemanschap de meeste 
zaken al besproken en geregeld had. 
Zulke ‘achterkamertjespolitiek’ vond 
hij een miskenning van de gelijkwaar-
digheid van alle afgevaardigden en 
ging vierkant in tegen zijn verlangen 
naar openheid.

–  las zijn meestal niet beknopte versla-
gen van de vergaderingen; die waren 
zijn ‘geesteskind’. Als je daar aanmer-
kingen op maakte wist hij met een 
toelichting daarop of tegenwerping 
nog vaak zijn gelijk aan te tonen.

–  zag hem telkens voor elke deputaten-
vergadering met zijn zonen Eduard 
en Wilfred over de grond van de 
studeerkamer kruipen om alle nodige 
stukken (waaronder de eigenhandig 
getypte en daarna in folioformaat 
gestencilde notulen) te ordenen.

–  las zijn brieven ‘to the point’ breed-
voerig, want over de inhoud daarvan 
mocht geen enkel misverstand ont-
staan.

–  en dan de acribie als het ging om de 
formulering van de rapporten aan 
de kerkelijke vergaderingen (vooral 

de GS): daar mocht niets in vergeten 
worden…

–  hoorde zijn (soms breedsprakige) 
betogen als het om principiële of 
persoonlijke zaken ging en proefde 
daarin zijn liefde tot Gods volk Israël 
én onze kerken.

–  ik zie hem nog letterlijk onderuit 
gaan als op de synode van 1974 
opmerkingen gemaakt werden die 
blijk gaven van totaal onbegrip over 
de aard van het Israëlwerk en van de 
diepste bedoelingen van deputaten. 
Wat ging het hem dat aan zijn hart 
(soms toch al zwak…).

Over en weer moesten we er aan wen-
nen dat hij na de maximaal bereikte 
diensttijd terug moest treden. Jan, soms 
dominant, was ten diepste heel gevoelig 
en kwetsbaar.
In de laatste jaren van zijn leven werd 
hij steeds milder. Hij had het geleerd de 
regie uit handen te geven. Het was hem 
goed dat en hoe Israëls God en zijn 
God hem vasthield en leidde.

Voor Ali en de (klein)kinderen wensen 
we toe dat ze zich ook in de nu ont-
stane leegte gedragen mogen weten 
door de grote Herder.
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Voor legaten en schenkingen 

kunt u contact opnemen met de 

penningmeester; hij geeft ook 

gaarne informatie over diverse aan 

te bevelen projecten.
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