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Woorden van Spurgeon
De Poolster

Johannes 3 : 16

Van alle sterren in de lucht is de poolster het nuttigst voor de zeeman. Deze tekst is een poolster,
want hij heeft meer zielen naar de zaligheid geleid dan enige andere Schriftplaats. Hij is onder
de beloften wat de Grote Beer is onder de sterrenbeelden. Verscheidene woorden daarin stralen
met een bijzondere glans. Hier hebben wij de liefde
van God, met een „ALZO” eraan toegevoegd, dat
de onmetelijke grootheid ervan aanduidt. Daarna
hebben wij de gave van God in al haar overvloed en
grootheid. Deze is ook de Zoon van God, die enige
en onschatbare gave van een liefde, die zichzelf
nooit volkomen kon
vertonen, voordat de
Eniggeborene van de
hemel was gezonden
om te leven en te
sterven voor mensen. Deze drie punten zijn vol licht.
Dan is er de eenvoudige eis om te geloven, die genadig een weg ter zaligheid aanwijst, die passend is
voor schuldige mensen. Deze wordt gesteund door
een ruime omschrijving: „een iegelijk, die in Hem
gelooft”. Velen, die zich door een enger woord
buitengesloten zouden hebben gevoeld, hebben
in „een iegelijk” ruimte gevonden. Daarna komt
de grote belofte, dat zij, die in Jezus geloven, niet
zullen verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Dit is verheugend voor ieder mens, die voelt,
dat hij op het punt staat verloren te gaan, en dat
hij zichzelf niet kan redden. Wij geloven in de
Heere Jezus en wij hebben het eeuwige leven.
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Meditatie

Ds. J. VAN DIJK

Omkleden

In 1 Korinthe 15 gaat Paulus uitvoerig in
op de opstanding van de doden. Waarom?
Omdat er mensen in de gemeente van Korinthe waren, die niet geloofden dat de
doden zullen opstaan. Ja, maar ook waren
er die wel geloofden in de opstanding van
de doden, maar zij vroegen: wat gebeurt er
met ons lichaam?
Dat gaat Paulus uitleggen. Hoe zal dat zijn?
Denk hieraan, dat moeder zegt: ‘Jan, je moet
je oude kleren uittrekken en je nieuwe kleren
aantrekken, want we gaan naar de verjaardag
van oma, ga je omkleden’. Omkleden: daarmee kun je de opstanding van ons lichaam
vergelijken. Het graf is een omkleedkamer!
Hoe dan? Er worden 4 vergelijkingen gemaakt: a) het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid: dat betekent vergankelijkheid,
aan het verderf overgeleverd. Het lichaam
ondergaat een afstervingsproces. Het keert terug tot stof. Maar het wordt opgewekt in onverderfelijkheid: het nieuwe lichaam is een
eeuwig lichaam, het vergaat niet meer. b) het
wordt gezaaid in oneer: begraven worden is
een vernedering ondergaan. Maar het wordt
opgewekt in heerlijkheid: eeuwig nieuw en
heerlijk. c) het wordt gezaaid in zwakheid:
zwakheid door ziekte, door handicap, een
zwak lichaam van zichzelf, zwak door vervolgingen of lijden of een ongeluk, je krachten
teren op. Maar het wordt opgewekt in kracht:
geen verval van krachten, geen slopende ziekten meer, geen psychische inzinkingen meer,
geen handicap, maar de eeuwige kracht van
de Geest. d) een natuurlijk lichaam wordt
gezaaid: dat is ons lichaam met onze ziel als
motor en bezieling, wat we krijgen als we geboren worden. Geestelijk lichaam: dat is niet
een geest zonder lichaam, zoals we weten van
de gelovigen die nu bij de Heere zijn. Hun
ziel is bij de Heere, maar hun lichaam is be-

graven. Maar een geestelijk lichaam: lichaam
en ziel, weer samen bij elkaar, maar voor dat
lichaam is geen geboorte uit vader en moeder
nodig, maar dat schept de Heilige Geest.
Als we dit wonder van de opstanding van ons
lichaam overdenken, zeggen we: hoe is dat
mogelijk? Dan komen we uit bij het werk van
de Heere Jezus Christus. Ons lichaam wordt
niet vanzelf nieuw. Neem die woordjes, waarom het lichaam moet sterven: verderfelijkheid, oneer, zwakheid, natuurlijk. Het zijn
woorden, die aangeven, dat er iets ergs met
ons lichaam gebeurd is. Wij denken: sterven
en begraven worden is erg, want dan zijn er
allerlei kiemen, waardoor je lichaam vergaat.
Nee, die kiemen zitten nu al in ons lichaam,
vanaf onze geboorte. Ons lichaam, dat zo
prachtig is geschapen door God, daarin woekert de zonde voort. De vloek van God rust
ook op mijn lichaam: ik kan in dit lichaam
niet in de eeuwige heerlijkheid bij God wonen, want mijn lichaam is vergankelijk en
zwak en ik heb er mee gezondigd. Gaan
we voor dit recht van God door de knieën?
Neem ook die andere woorden in de tekst erbij: onverderfelijk, heerlijkheid, kracht, geestelijk. Zo’n verheerlijkt lichaam ontvangen,
dat heeft de Heere Jezus verdiend. Hij bracht
het offer, wat nodig is om mij met ziel en lichaam te verlossen van de zonde en dat ik
met een nieuw lichaam de Heere zal dienen.
Ja, de Heere Jezus heeft ons lichaam aangenomen: dat zwakke lichaam, dat lichaam van
oneer en vergankelijkheid, maar Hij heeft
door de dood heen er een nieuw lichaam van
gemaakt, een lichaam in onverderfelijkheid
en heerlijkheid en eeuwige kracht. Hij maakt
het nieuw!
De vraag is: is dat mijn enige troost, dat ik
met lichaam en ziel door de Heere Jezus gekocht ben? Wie dat niet bezit, die moet net

De Hervormde Vaan april 2012

‘het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid;
het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid,
het wordt opgewekt in kracht; een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid,
een geestelijk lichaam wordt er opgewekt’.
1 Korinthe 15 vers 42-44
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zo goed bij zijn sterven zijn oude lichaam
uittrekken, maar bij de opstanding der doden
krijgt u uw eigen lichaam terug. Om voor
eeuwig met ziel en lichaam de straf van God
te dragen. Aangrijpend, maar bekering is gelukkig mogelijk, maar ook nodig. Ga die weg,
met de hulp van de Heilige Geest. En wie belijdt met hart en ziel: ‘ik heb de Heere lief,
maar o dat zondige lichaam, ik heb er zo’n

last van, zal ik wel ooit een nieuw lichaam
krijgen, hoe zal dat toch kunnen?’ Dan zegt
de Heere Jezus: ‘toch krijgt u het, Mijn kind,
want Ik heb het voor u verdiend’. Dat mag
ons aansporen om met ons lichaam zó om te
gaan, dat we nu al de Heere er mee eren, met
gebrek en met strijd. Doen we dat? En dan
straks in een nieuw lichaam eeuwig de Heere
groot maken. Is dat ons verlangen?

Bijbelstudie O.T.
Te dwaas om los te lopen
(Prediker 10 : 1–20)

Ds. L. SCHAAFSMA

Inleiding
In het spraakgebruik van het Oude Testament zijn dwazen mensen, die niet nuchter doordenken en die daarom geen verantwoordelijkheid kennen. Het ontbreekt
hen niet alleen aan Godsvreze, maar ook
aan gezond verstand. Hun theorie en hun
praktijk deugen niet.

De Hervormde Vaan april 2012

Kenmerken van de dwaasheid
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(1) Een kleine misslag kan een wijze in één
klap in een dwaas veranderen. Eén ongepast
artikel in een goede krant, kan zomaar tientallen abonnees kosten. Eén ongelukkige of onware opmerking in een verkiezingstoespraak
van een politicus kan honderden stemmen
kosten. Eén onbijbelse opmerking in een
preek kan een hele gemeente in verwarring
brengen. De apostel Paulus zegt dat een klein
beetje gist het hele deeg doet rijzen (1 Cor.
5:6). En de Heere Jezus waarschuwt tegen het
gist/zuurdeeg van de Farizeeën (Matth. 16:6).
Dat geldt zeker van maatschappelijke, politieke en geestelijke leiders.
(2) Het hart is de denk-richting, de manier
van denken. Het denken van een wijze volgt
het goede spoor terwijl een dwaas het spoor
bijster is en verdwaalt. Rechts en links heeft
hier trouwens geen direct verband met onze
kwalificatie van rechts en links in politiek of
godsdienst. Dat gaat n.l. terug op een parle-

mentszitting in Parijs in de Franse tijd. De
behoudende partijen moesten rechts van
de voorzitter gaan zitten en de vooruitstrevenden links. In de Bijbel is rechts de meest
gunstige kant, terwijl de linkerkant de meest
ongunstige is. De rechter-plaats is de gezegende plaats, de ereplaats. De Heere Jezus
Christus zit of staat aan de rechterhand van
God (Hand. 2:34 en 7:56). De rechterhand
is Gods krachtige hand (Psalm 118:16). Jakob
gaf Efraïm de rijkste zegen door zijn rechterhand op hem te leggen (Gen. 48:14). God zal
eenmaal Zijn schapen tot Zijn rechterhand
zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand
(Matth. 25: 33). Daarmee vormen rechts en
links ook enorme tegenstellingen. Als je op
een T-splitsing rechts- of linksaf slaat ga je
wel een tegengestelde richting uit. Linksaf
of rechtsaf kan daarom een eeuwigheid verschil maken. Het is geen gradueel - , maar een
fundamenteel verschil. Dat aspect moeten
we niet uit het oog verliezen als we Prediker
horen spreken over levensbeschouwelijke zaken.
(3) Een dwaas wordt geleid door zijn onverstand. Hij blijft niet thuis, maar loopt met
zijn dwaasheid te koop. Hij loopt in zijn leven steeds de verkeerde richting uit zonder
dat hij er zelf erg in heeft. Er is een weg, die
iemand recht schijnt, maar het laatste van die
zijn wegen des doods (Spr. 14:12). Een dwaas

De omgekeerde wereld
(5) Zolang wij hier op aarde zijn en dus onder
de zon leven, hebben wij gezag nodig. Het is
de verantwoordelijkheid van een president,
eerste minister of koning(in) om een regering
te benoemen. Maar de Prediker heeft opgemerkt dat juist op dit terrein grote fouten gemaakt worden. Het is betreurenswaardig dat
de verkeerde mensen op belangrijke posten
terecht komen. Het wettige gezag oftewel de
machthebber kan jammerlijk dwalen.
(6) Het gezag plaatst soms onbekwame mensen op hoge posten, terwijl de bekwame en
ervaren politici uitgerangeerd worden. Een
bevriende relatie zonder leidinggevende kwaliteiten wordt opeens tot minister gebombardeerd. Anderzijds moet een politicus, die
doorkneed is in het vak zich tevreden stel-

len met een reguliere kantoorbaan. De rijken
en notabelen van de samenleving maakten
vaak de adel uit die het land ook regeerden
en hoge posten bekleedden. Wij hebben
vandaag de democratie hoog in het vaandel
staan. Misschien denken we wel allemaal dat
de democratie de enige regeringsvorm is, die
goed werkt. Toch moeten we bedenken dat
we nergens in de Bijbel het bij ons zo populaire democratische meerpartijenstelsel tegenkomen.
(7) Een slaaf op een paard klinkt als een werkloze handwerksman, die met zijn Rolls Royce
bij de Sociale dienst stopt om zijn uitkering
in ontvangst te nemen. En dat terwijl de burgemeester al liftend naar Den Haag gaat. De
omgekeerde wereld dus. Zo is het te dwaas
om los te lopen dat butlers, boodschappers
en conciërges ministers worden en belangrijke portefeuilles krijgen toegewezen.

Politieke actie (on)gewenst
(8) Het graven van een put is goed en nodig.
Maar er ligt wel een gevaar op de loer, namelijk dat je erin valt! Gaat het er niet vaak
zo aan toe met mensen, die een machtswisseling willen doordrukken? Ze willen de regering ten val brengen. Denk aan de Arabische lente. Mubarak bijvoorbeeld, moest en
zou ten val gebracht worden. Ze wilden een
vrij Egypte. Maar toen Moebarak weg was,
kwam de Moslim Broederschap hun rechten
opeisen. Koptische christenen werd het leven
zuur gemaakt. Inmiddels zijn 90,000 van hen
Egypte ontvlucht. Er is inderdaad een gat in
de muur geslagen, maar de slang heeft velen
gebeten (Amos 5:19). Men dacht dat alles beter zou worden, maar de vrucht die men ervan plukt is bitter.
(9) Het is zelfs de vraag of de actie en opstand
ooit gerechtvaardigd is. De prijs die men ervoor betaalt, is hoog. Als je stenen lostrekt,
wordt je door scherpe rotsranden bezeerd. Je
snijdt je vingers open. Denk aan het recente
geweld in Syrië. Niet alleen christenen maar
ook gematigde moslims vrezen dat het straks
gedaan is met hun vrijheid als Assad valt. De
prijs is hoog, want de opstand eist duizenden
mensenlevens. Inderdaad, wie hout klooft
loopt risico dat de bijl van de steel vliegt
(Deut. 19:5). Rondvliegende splinters kunnen anderen onbedoeld bezeren.
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persoon vertelt doorgaans veel over zichzelf.
Dwazen vallen op door hun gedrag. Ze verraden zichzelf soms zonder woorden. Ze dragen veel piercings in het lichaam, soms zelfs
met kettinkjes erin. Je ontmoet figuren met
enorme hanekammen op het hoofd. Een ander moet zonodig zijn tatoeages aan iedereen
tonen. Je ziet een auto slingerend op de weg
en je bent er bijna zeker van dat de dwaze
chauffeur te diep in het glaasje heeft gekeken.
Er zijn echter ook godsdienstige dwazen. Ze
halen op verjaardagen en samenkomsten met
gemak predikanten over de hekel. Zelf menen
ze dat ze heel geestelijk bezig zijn. Maar ze
zijn vleselijk en dwaas bezig. Ze vestigen alle
aandacht op zichzelf. De Heere Jezus zegt tegen de Farizeeën: Adderengebroed! Hoe kunt
u goede dingen spreken, terwijl u slecht bent
(Matth. 12:34)?
(4) Het getuigt van wijsheid als je rustig en
kalm kunt blijven als je chef of baas in een
vlaag van woede tegen je uitvalt. Het kan ook
gebeuren dat een machthebber uitvaart tegen
zijn adviseur. Als je er verontwaardigd tegenin begint te razen en tieren, krijg je daar later
zeker spijt van. Beter is het niet op te spelen
maar iemands obstinate gedrag te rationaliseren en je af te vragen wat er achter zulke drift
schuilt. Een leider wordt met geduld overgehaald. Een zachte tong kan beenderen breken
(Spr. 25:15). Je kunt overwegen om enkele
uren of een dag later een afspraak te maken
om over het voorval nog eens in goede verstandhouding van gedachten te wisselen.
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(10) Dat wil niet zeggen dat je nooit iets mag
doen. Natuurlijk moet er soms wel degelijk
actie ondernomen worden. Niemand heeft
ooit volkomen risicoloos iets goeds tot stand
kunnen brengen. Je moet een mes, zaag of
bijl niet eindeloos gebruiken zonder hem te
scherpen. Maar als je het doet, dan komt het
wel aan op wijsheid, praktische kennis en ervaring. De kenner voelt feilloos aan dat het
op een gegeven moment nodig is. Een wijs
mens die weet met beleid te werk te gaan
heeft kans van slagen. De expert weet nu eenmaal dat goed gereedschap het halve werk is.
(11) Maar vergis u niet. De meest doorgewinterde expert kan falen. Als de meester slangenbezweerder bijvoorbeeld zo lang bezig
geweest is met voorbereidingen dat de slang
inmiddels zelf al zijn mand uitkruipt, dan is
hij echt te laat. Dit is een soort beroepsrisico.
Je kan nog zo’n wijze deskundige zijn, maar
je hebt niet alles in de hand. Zoiets kan de
beste overkomen, zeggen we dan. Dat geldt
bij politieke acties, medische ingrepen, dat
geldt ook in het kerkelijke leven.
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Het gebruik van de tong
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(12) Onze tong veroorzaakt meer problemen
dan enig ander onderdeel van ons lichaam.
Maar er zit wel degelijk verschil tussen wat de
wijze zegt en wat de dwaas te berde brengt. De
tong van de rechtvaardige is uitgelezen zilver
(Spr. 10:20). Dat is zeker waar van Christus,
Die de Wijsheid in eigen Persoon is. Toen
Hij in Nazareth preekte verwonderden de
mensen zich over Zijn aangename woorden
(Lukas 4:22). De mond van een dwaas daarentegen is zijn ondergang, zijn lippen zijn
een valstrik voor hemzelf (Spr. 18:7). Wat het
Spreukenboek ons leert over het gebruik en
het misbruik van de tong, dat vinden we allemaal bevestigd in de brief van Jakobus (Jak.
3:12). Wijze woorden zijn als gouden appels
op zilveren schalen (Spr. 25:11). Woorden
van een wijze kunnen helen, maar woorden
van een dwaas kunnen ons verwonden. Ja, de
woorden van een dwaas kunnen hemzelf en
zijn reputatie zelfs te gronde richten.
(13) Het gaat met het spreken van de dwaas
van kwaad tot erger. Wilde dieren kunnen getemd worden. Maar de tong kan geen mens
temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad,
vol dodelijk vergif (Jak. 3:8). De apostel Paulus verwoordt dezelfde waarschuwing tegen

het misbruik van de tong, maar verbindt er
ook nog een positief advies aan. Hij zegt: Laat
er geen vuile taal uit uw mond komen, maar
wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen
(Ef. 4:29).
(14) De dwaas bazelt er – binnenkerkelijk of
buitenkerkelijk – maar lustig op los (Matth.
6:7). Hij weet niet van ophouden (Pred. 5:12). Maar je vraagt je wel eens af waar die
praatgragen het steeds over hebben. Weten
ze soms zoveel? Praten ze zoveel omdat ze
zoveel kennis hebben? Of praten ze juist zoveel omdat dwazen holle vaten zijn, die alleen maar veel lawaai maken (1 Kor. 13:1)?
Dwazen zijn in elk geval mensen, die het allemaal heel precies weten voor een ander. Ze
zitten nooit eens met de handen in het haar.
Ze kunnen uit het heden precies de toekomst
afleiden. Ze zijn nooit eens sprakeloos. Het is
daarom te vrezen dat dwazen slechts nonsens
uitkramen.
(15) De uitdrukking dat iemand weet hoe hij
in de stad moet komen betekent dat hij verstandig is in zijn denken en daarom ook weet
van aanpakken om vooruit te komen. Dwazen daarentegen weten niet van doordenken
en doorwerken. Zij zijn spoedig moe oftewel
lui en komen daarom nooit in de stad, d.w.z.
ze komen ook maatschappelijk geen stap
vooruit.

De verantwoordelijkheid
van de hoge ambtenaren
(16) De Prediker waarschuwt het land dat
een jonge koning heeft. Jong-zijn staat voor
onervaren en dwaas zijn. Een jonge koning
is niet berekend op zijn taak. Hij heeft geen
overzicht en geen overwicht. Dat merk je aan
het frivole gedrag van de prinsen. Ze kennen
geen zelfdiscipline en ze zijn geen voorbeeld
voor de inwoners van het land. Ze zitten
’s ochtends al te feesten en dat kan nooit
goed gaan (Jes. 5:11; Hand. 2:15). Als je veel
gedronken hebt dan kun je bijvoorbeeld het
onrecht niet meer veroordelen (Spr. 31:4-5).
(17) De tegenstelling is groot met een koning, die toont dat hij zijn taak aan kan. Hij
weet dat adeldom ook verplichtingen heeft
en neemt zijn verantwoordelijkheid serieus.
Hij houdt het aanzien van de koninklijke familie hoog. Hij eet als het etenstijd is. Na de
maaltijd is hij versterkt naar lichaam en geest

om zich des te beter aan zijn taak te kunnen
wijden.
(18) Losbandigheid gaat altijd gepaard met
luiheid. Gods Woord heeft geen goede woorden over voor luiheid. Luiheid wordt in allerlei toonaarden bestraft (Spr. 6:6–11; 12:11;
24:30–38; 29:19). Elk huis, elk schuurtje en
elk dak heeft onderhoud nodig. Je kunt doorgaans van een afstand aan de buitenkant van
een huis zien wie er van binnen wonen. Dat
geldt ook van een land. Aan de staat van wegen, bruggen en rivieren kun je zien of de
koning het belastinggeld op de juiste wijze
besteedt.
(19) Hier komt de aap uit de mouw. Al dat
feesten van de hoge pieten kost heel veel geld
en de belastingbetaler moet het maar opbrengen. De hooggeplaatsten liggen er blijkens dit
vers niet wakker van. Het doet ons denken
aan het feest van Belsazar in Daniël 5 waar hij

zich met wel duizend man tegoed deed aan
drank en vrouwen.
(20) In een aristocratie wordt de regering altijd gevormd door rijken en edelen. Als je dit
gefeest en gezwelg van de rijke gezagsdragers
goed tot je laat doordringen dan ben je geneigd om hen te haten en te vervloeken. De
Prediker waarschuwt ons daar echter tegen.
Die aristocraten hebben overal hun mannetjes en verklikkers. Pas daarom goed op wat
je zelfs fluisterend zegt. Dit vers doet denken aan het communistische tijdperk in het
Oostblok. Enkele Nederlandse gemeenteleden kwamen een gemeente daar stiekum met
bijbels en theologische boeken helpen. Een
Hongaarse dominee zei toen tegen hen: Ons
beton is veel slapper dan bij jullie. Het bestaat
uit één schep cement, twee scheppen zand en
drie scheppen microfoontjes. Inderdaad, wat
in het geheim gezegd is dat zullen de vogels
uitfluiten. Houd je daarom gedeist.

?

Gespreksvragen:

Bijbelstudie N.T.
1 Corinthe 15 : 42–48
De opstanding der doden
In de voorgaande verzen heeft Paulus al
heel wat gezegd over de Opstanding der
doden. In Corinthe waren mensen, die dat

Ds. W. WESTLAND

niet konden geloven. Ze meenden, dat er
voor het lichaam geen enkele verwachting
meer was na de dood. Paulus wijst dan
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1. In Prediker 9 komt de dwaas nogal negatief uit de bus. Waarom is dat wel/niet
in strijd met Mattheüs 5 vers 22?
2. Kan een dwaas veranderen in een wijze? Hoe? (Zie bijv. Jak. 1:5; 2 Tim. 3:15)
3. Is godsdienstig rechts altijd goed en - links altijd fout?
4. Is actie tegen de regering, bijv. een staking altijd verkeerd? Waarom wel/niet?
5. Wat is na de democratie volgens u het beste alternatief?
6. Gaat jong-zijn en dwaas zijn altijd samen op?
7. Een Joego-Slavische predikant zei eens: „We moeten minder babbelen en meer bijbelen”.
Wat bedoelde hij daarmee?
8. Wat vindt u van de motivatie van het verbod om een wellustige regering te verwensen (lees
vers 20)?

7
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naar de Opstanding van Christus. Hij is
de Eersteling. Bij Zijn Wederkomst zullen
ook de doden worden opgewekt. Dan zal
Christus het Koningschap terugleggen in
de handen van Zijn Vader. En dan zal God
alles zijn in allen. In het tweede gedeelte
van dit hoofdstuk gaat Paulus in op de
vraag hóe de doden opgewekt zullen worden. Zo noemt hij in vers 27 het voorbeeld
van de graankorrel, die eerst sterft in de
aarde, maar daarna levend wordt. In vers
42 pakt Paulus dit voorbeeld van de zaaier
weer op.

verband naar 1 Johannes 3:2. „Geliefden,
nu zijn wij kinderen Gods, en het is ons nog
niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar
wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn,
wij Hem gelijk zullen wezen. Want wij zullen
Hem zien, gelijk Hij is.” Daarbij noemt Paulus de goddelijke orde: eerst het natuurlijke,
dan het geestelijke. Zo ging het bij de Heere
Jezus. Zo zal het ook bij ons zijn.

Een geestelijk lichaam
(vers 42 – 46)

Paulus laat nu nog duidelijker het verschil
zien tussen de eerste Adam en Christus als de
tweede Adam. De eerste mens is uit de aarde:
aards, stoffelijk, helemaal gericht op deze
aarde. Dat kan wel eens op je af komen: wat
zit ik toch vast aan deze aarde. Wat nemen
de aardse dingen mij toch in beslag. Ik zou
veel meer met de Heere en Zijn woord bezig willen zijn. Maar eens wordt het anders.
Richt het oog maar op de Heere Jezus. Hij is
de Heere uit de hemel. Gekomen in het vlees,
als de zoon van Maria. Echt mens, en tegelijk
echt God. Na zijn opstanding opgevaren naar
de hemel, en Hij zit als de Heere (Kurios) aan
de rechterhand van Zijn Vader. Met een verheerlijkt lichaam. Zo zal het ook zijn met de
gelovigen: hier het beeld van de aardse, straks
het beeld van de hemelse. Wie aan het aardse
vasthoudt, komt beschaamd uit. Want vlees
en bloed – hiermee wordt ons aardse bestaan
bedoeld – kunnen het Koninkrijk van God
niet beërven. En waarom niet? Omdat het alles met de zonde doortrokken is. Dat roept
ons tot bekering. Om Hem te zoeken in Wie
het eeuwige leven te vinden is.

Wanneer ons lichaam sterft, is het de goede
christelijke gewoonte om het lichaam te begraven in de aarde. Het wordt als het ware
gezaaid en wacht op de grote morgen van de
Opstanding der doden. En dan zet Paulus ze
naast elkaar: het lichaam hier op aarde en het
lichaam na de opstanding. Hier op aarde is
ons lichaam: vergankelijk, in oneer, in zwakheid. Dat wordt wel heel duidelijk bij het sterven. Als de ziel het lichaam heeft verlaten,
gaat het lichaam over tot ontbinding. Maar
bij de Opstanding krijgt ons lichaam nieuwe
kwaliteiten: het zal onvergankelijk zijn. Dat
wil zeggen: niet meer aan vermoeidheid,
ziekte en dood onderworpen. Opgewekt in
heerlijkheid, zoals Christus na Zijn opstanding een verheerlijkt lichaam. Een lichaam
met hemelse kracht. In vers 44 worden nog
twee eigenschappen tegenover elkaar gezet:
natuurlijk en geestelijk. Natuurlijk wil hier
zeggen: met zijn natuurlijke behoeften van
eten en drinken, slaap en voortplanting. Dit
natuurlijke lichaam wordt begraven, en het
wordt opgewekt als een geestelijk lichaam.
Helemaal doortrokken van de Geest van God.
Paulus zet hier Adam en Christus tegenover
elkaar. Adam gemaakt uit het stof der aarde.
Christus als de laatste Adam bij zijn opstanding gemaakt tot een levendmakende Geest.
Dat wil zeggen: niet meer tijdelijk, aards,
maar radicaal vernieuwd tot een geestelijke
eeuwige bestaanswijze. Ja zeker, het is wel
hetzelfde lichaam, waarmee Hij gekruisigd
is. De littekens staan nog in Zijn handen en
zijde. En toch is het lichaam van Christus na
de opstanding totaal anders. Ik wijs in dit

Het beeld van de Hemelse
(vers 47 – 50)

De Bazuin zal klinken
(vers 51 – 55)
Hier komt de vraag wat er zal gebeuren met
de gelovigen, die nog leven als de Heere Jezus terugkomt. Paulus spreekt dan over een
verborgenheid, een geheimenis. Iets was nog
niet eerder aan het licht gekomen is. Maar de
Heere heeft het aan Paulus bekendgemaakt.
In deze uitdrukking ligt ook de gedachte, dat
het gaat om een wonder. Iets dat niet helemaal te doorgronden is. We zullen niet allen
ontslapen. Dus we zullen niet allemaal het

hier om het feit, dat voor de gelovigen de tijdelijke dood heeft afgedaan. Omdat Christus
met Pasen heeft overwonnen, en in die overwinning mogen straks Zijn kinderen delen.

Overvloedig in het werk
(vers 56 – 58)
Hier geeft Paulus nog verdere uitleg: de prikkel van de dood is de zonde. Dat begon bij
Adam en Eva in het paradijs. En de wet, die
God ons gaf, wijst de zonde aan. Ja, wel is
de wet gegeven met de belofte: doe dat en
gij zult leven. Maar bij overtreding van Gods
wet, wacht ons de dood. En nu hebben wij
allen gezondigd. De wet wijst dat met kracht
aan. Daarom is de dood doorgegaan tot alle
mensen. Maar de dood heeft niet het laatste
woord voor de gelovigen. Want nu klinkt in
vers 57 dat heerlijke “maar”: Gode zij dank,
die ons de overwinning geeft. Let u op dat
woordje “geeft”. Wij zijn zelf geen overwinnaars. Wij verliezen het nog steeds van de
zonde en de satan. Maar Hij gééft de overwinning! Het is alles genade. Christus Jezus
heeft de wet vervuld, de schuld betaald, de
dood overwonnen. Daarom de overwinning
is door Hem, voor een ieder, die in Hem gelooft.
En nu krijgt dit hoofdstuk een opvallend slot.
Paulus keert na deze hoge lofzang terug tot
de praktijk van het gemeenteleven. Wanneer er geen opstanding zou zijn, was al ons
kerkwerk zinloos. Maar juist omdat Christus
leeft, en er voor Zijn Kerk een grote toekomst
aanbreekt, mag de opwekking klinken: wees
standvastig in het geloof, onwankelbaar in de
hoop en overvloedig in de liefde. Laat je niet
afleiden door dwaalleraren, maar blijf bezig
in Gods Koninkrijk, want uw inspanning is
niet tevergeefs, niet vruchteloos. Als het maar
gedaan wordt ‘in de Heere’: gelovend in Hem,
gericht op Zijn eer. Niet bezig zijn voor je zelf,
maar ziende op Hem. Zo eindigt Paulus met
een rijke bemoediging voor de gemeente van
Corinthe, maar niet minder voor ons!
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stervensuur meemaken. Houden we daar rekening mee? Dat Christus onverwachts kan
terugkomen, terwijl wij nog in het volle leven staan? Maar dan kunnen we niet als aardse mensen het Koninkrijk van God binnengaan. Neen, we zullen veranderd worden in
een “punt van de tijd”, een ondeelbaar ogenblik (HSV). In het Grieks staat hier het woord
“atomos”. Denk aan ons woord “atoom”, het
kleinste deeltje. Dus het zal heel snel gaan:
met de laatste bazuin. Dat lees je veel vaker in
de Bijbel: bazuingeklank bij de wederkomst.
Het signaal, dat de laatste dingen gaan gebeuren. Moeten we dit bazuingeklank letterlijk nemen? Het roept in ieder geval het beeld
op van de oosterse vorst, die na de strijd zijn
glorieuze intocht houdt. De Kanttekening
van de Statenvertaling verwijst naar Johannes 5:28. De stem van de Zoon des mensen
als een bazuin. En in 1 Thessalonicenzen
4:16 gaat het over de stem van de aartsengel.
Dan zullen de graven opengaan en de doden
worden opgewekt. De gelovigen worden veranderd tot eeuwige heerlijkheid, en de ongelovigen veranderd tot eeuwige bestraffing.
En waarom is die verandering nu nodig? Het
vergankelijke moet onvergankelijkheid “aandoen”. Dat is het voorbeeld van een kleed
(vergelijk 2 Corinthe 5:2). We lezen hier het
woord “moeten”. Dat woord wijst steeds naar
het heilsplan van God. Dat is Zijn wil. Om de
gelovigen weer helemaal te vernieuwen naar
het beeld van God. En als dat gebeurt, mag
de roep van de definitieve overwinning klinken. Paulus citeert hier Jesaja 25:8. De dood
verslonden: helemaal weg uit het nieuwe Jeruzalem. In Openbaring 21:4 lees ik: de dood
zal er niet meer zijn. Wel zal er de hel zijn als
de eeuwige dood voor de ongelovigen. Maar
hier gaat het om de volle zaligheid in het
nieuwe Jeruzalem.
En dan klinkt het als een lied van overwinning: dood, waar is uw prikkel. Weer een citaat uit het Oude Testament: Hosea 13:14. De
dood als een prikkel, als een angel, die nog
altijd steekt.. De dood is immers het loon
op de zonde. Maar Christus heeft de prikkel
eruit gehaald. En nu is voor Gods kinderen
de dood een doorgang tot het eeuwige leven
(zie Catechismus antw. 42). Paulus voegt er
nog aan toe: Hel, waar is uw overwinning. De
HSV geeft hier het woord “graf”. In de Griekse grondtekst staat voor dood en hel/graf
twee keer hetzelfde woord Thanatos. Het gaat
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?

Gespreksvragen:

1) Waarom geven wij de voorkeur aan een begrafenis boven crematie (zie vers 42)?
2) Wat zal het verschil zijn tussen ons natuurlijke lichaam, dat we nu hebben, en
het geestelijke lichaam, dat we ontvangen ná de opstanding (zie o.a. vers 43 en
44).
3) Wat betekent vers 50: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk niet beërven.
4) Wat wordt bedoeld met de laatste bazuin. Waarom is het de laatste? (zie vers 52)
5) Wat heeft vers 52 ons te zeggen?
6) Wat wordt bedoeld met: de prikkel van de dood (vers 55 en 56)?
7) Waarom eindigt Paulus in vers 58 met een opwekking voor de praktijk van het leven?
8) Wat wil dat zeggen: standvastig, onbewegelijk (HSV onwankelbaar) en overvloedig (vers 58)

Van de voorzitter...
Ds. W. Westland

21 april

Kerkgeschiedenis

Wanneer dit nummer verschijnt, ligt de
Huishoudelijke Vergadering nog voor ons.
Laten deze regels een laatste aansporing
zijn, om naar Gouda te komen. Het programma voor deze middag vindt u op de
achterpagina. Voor de collecte zorgen wij
weer voor machtigingsformulieren.
Dat heeft op de Bondsdag ook goed gewerkt. Van harte aanbevolen!

In de afgelopen tijd stond er in ons blad telkens een artikel uit de Geloofsbelijdenis. Nu
alle 12 artikelen zijn besproken willen we een
nieuwe reeks beginnen. Deze keer heeft het
bestuur gekozen voor de Kerkgeschiedenis.
Telkens zal een bekend figuur uit de Kerkgeschiedenis belicht worden, en gaan we na
wat deze betekent voor onze tijd. Het mag
u stimuleren om op de vergadering van uw
mannenvereniging de kerkgeschiedenis weer
op de agenda te zetten. Veelal kennen we wel
namen, maar weten we er verder niet zoveel
van af. Terwijl de kerkgeschiedenis voor ons
zo leerzaam is!
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Voor het nieuwe winterseizoen staat het volgende op het programma: In de Bijbelstudies
van het Oude Testament wil ds. J.P. Nap met
ons nadenken over de profeet Amos.
Ds. H.J. Lubbers uit Nieuwe Tonge gaat met
ons luisteren naar het Nieuwe Testament,
speciaal naar de woorden van Christus: Ik
ben… De meeste daarvan staan in het Evangelie van Johannes. Deze Bijbelstudies beginnen in het nummer van juli/augustus. Nadere informatie volgt nog. We zijn dankbaar
dat ds. Nap en ds. Lubbers bereid gevonden
zijn voor de Bijbelstudies. We wensen hen
het licht en de leiding van de Heilige Geest
bij de voorbereiding.

Tenslotte
Een hartelijke groet, mede namens de andere
bestuursleden. In deze dagen rond Pasen wil
ik u herinneren aan het woord uit Timotheüs
2 : 8 “Houdt in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt!”.

In the picture
Geneesmiddelen ontwikkeling

In het blad ‘Illuster’, het blad van oud-studenten, die aan de universiteit in Utrecht
hebben gestudeerd, las ik een vraaggesprek
met prof. Dr. Bert Leufkens, hoogleraar Farmaco-epidemiologie, waarin hij een kijkje
geeft in de moderne geneesmiddelenontwikkeling. De gedachte leeft breed, dat medicijnen in een laboratorium worden ontwikkeld
en dan op de markt worden gebracht. Maar
zo eenvoudig is dat niet.
Leufkens: ‘Achter elk succesvol geneesmiddel
schuilt een fascinerend verhaal van gedreven
wetenschappers, van universiteiten en van de
industrie, die zich altijd blijven inzetten om
iets zinnigs voor de patiënt te vinden. Maar
er is ook een andere kant, want geneesmiddelen werken niet alleen omdat we zo’n mooi

product gemaakt hebben. Het heeft ook te
maken met zaken als ethiek, sociaal gedrag
en de rol van de arts en de patiënt. We hebben dus ook de sociale wetenschappen hard
nodig’.
Wat blijkt hier? Achter een medicijn gaat
een samenwerking schuil van verschillende
takken van wetenschap, en de industrie èn
met artsen en patiëntengroepen. Leufkens:
‘Wereldwijd worden er jaarlijks slechts vijftien nieuwe geneesmiddelen op de markt
gebracht. Dat is weinig en het laat zien dat
wat er uitkomt lang niet altijd in verhouding
staat tot wat er aan geld, tijd en energie is ingestoken’.
Wat een ontwikkeling zit er dan achter dat
pilletje of die tablet, die u elke dag inneemt.
Wat een tijd, geld en energie is daar ingestoken. Het is wel eens goed om dat te lezen,
om ons dankbaarder te maken voor de vele
medicijnen, die er tegen heel veel ziekten
zijn. De zondeval heeft ziekten tot gevolg gehad, maar de Heere geeft nog middelen om
deze te bestrijden of soms zelfs uit te bannen.
Daarom is het wel belangrijk: hoe maken we
er gebruik van. Wanneer we ziek zijn en we
gebruiken de middelen niet, die ons worden
aangereikt verzuimen we onze roeping en
miskennen we onze verantwoordelijkheid.
Maar daarbij blijft wel gelden: hoe, met welke
gezindheid gebruiken we de medische middelen? Zonder erbij na te denken? Of met
dankbaarheid, biddend om de zegen van de
Heere erover? Als we dit laatste beoefenen,
dan weten we ook, dat medicijnen geen garantie zijn voor beterschap of dat ze ons zullen behoeden voor de dood. Want hoe geweldig sommige medicijnen ook zijn, er is geen
medicijn tegen de laatste vijand. Daarvoor
hebben we de grote Medicijnmeester nodig,
Jezus Christus, Die de dood verslonden heeft
tot overwinning.
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In Jacobus 5 lezen we, dat wanneer een
gemeentelid ziek is de ouderlingen van de
gemeente geroepen moeten worden. Waarom? Om te bidden en om hem te zalven
met olie in de Naam des Heeren. Een tekst
waarover veel te doen is in verband met de
ziekenzalving. Het gaat mij nu niet om de
ziekenzalving, maar als ik de praktijk van
de gemeenteleden naga, dan is de ouderling vervangen door de huisarts of de medisch specialist, en de zalving is vervangen
door een scala van medicijnen. De meeste
gemeenteleden als ze ziek zijn bellen voor
een afspraak naar de dokter. En de dokter
schrijft medicijnen voor. Is dat verkeerd?
Nee. De Heere geeft ons de medische kennis en kunde, waar we gebruik van moeten
maken. Wat dat betreft wonen we in een
bevoorrecht land en werelddeel. Er staan
dokters een scala aan medicijnen ter beschikking en de medische mogelijkheden
zijn vele. Dat mogen we als een grote zegen
ervaren. Maar denken we er wel eens over
na, dat achter een bepaald medicijn een
heel lang ontwikkelingstraject zit.

Ds. P.J. TEEUW
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Jaarverslag 2011-2012
van de Bond van Hervormde
Mannenverenigingen op
Gereformeerde Grondslag
Geachte leden,
In het afgelopen verenigingsjaar mochten
verschillende activiteiten van onze Mannenbond plaats vinden:
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1) Huishoudelijke Vergadering
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Op 9 april 2011 hielden we onze Huishoudelijke vergadering in het gebouw van de
Hogeschool “De Driestar’’ te Gouda. Ds. W.
Westland, onze voorzitter, begon deze vergadering met een meditatie over Jesaja 53 vers
10: “en het welbehagen des Heeren zal door
Zijn hand gelukkig voortgaan’’. Het thema
was: door Zijn hand! De agendapunten, zoals het jaarverslag van de secretaris en penningmeester, werden besproken. Er vond
bestuursverkiezing plaats, omdat 3 hoofdbestuursleden aftredend en herkiesbaar waren:
ds. J.H. Lammers, ds. E. de Mots en ds. W.
Westland. Zij werden herkozen. Ook vond de
stemming plaats over de Statutenwijziging
(zie punt 5). Hoofdbestuurslid, ds. J. van Dijk,
hield daarna een referaat over “het werk van
de Heilige Geest in ons persoonlijk leven’’.
We mochten bemoedigd worden uit Gods
Woord en door de onderlinge ontmoetingen
op deze middag.

2) Bondsdag 2011
De bondsdag, die op 29 oktober gehouden
werd in Putten, stond in het teken van de
kerkhervorming. Het thema was: “Ik geloof
in God de Vader!!’’ Voor deze bondsdag waren 2 sprekers uitgenodigd: ds. M. Klaassen
te Sliedrecht sprak over “Vader van Zijn kinderen’’ en dr. R.W. de Koeyer te Putten over
“Kinderen van hun Vader’’. We kregen veel
onderwijs uit Gods Woord mee. En er was
een grote opkomst, meer dan vorige jaren.

Ds. J. van DIJK

We mogen terug zien op een fijne en gezegende Bondsdag.

3) Regionale Themadagen
Er werden verschillende themadagen georganiseerd: zaterdag 22 oktober 2011 in Baarn,
zaterdag 17 maart 2012 te Woerden, zaterdag 14 april te Tholen en zaterdag 28 april
in ’t Harde. Ook zijn er gesprekken om in het
Noorden van ons land een themadag te gaan
houden. Thema’s zijn: de zekerheid van het
geloof; geloof en gevoel; 450 jaar Nederlandse geloofsbelijdenis; wie is sterker dan de verleiding? We hopen dat de toerusting uit Gods
Woord, die op deze dagen ontvangen wordt,
vruchtbaar zal zijn.

4) Streekvergaderingen
In het afgelopen verenigingsjaar zijn door het
hoofdbestuur streekvergaderingen gehouden
in de streken Den Haag, Twente en Nunspeet.
Ds. A.D. Goijert sprak voor de streek Den
Haag over het onderwerp: “de gevallen engelen’’; ds. J.P. Nap sprak voor de streek Twente
over het onderwerp: “heb je vrijmoedigheid?’’; en ds. J. van Dijk sprak voor de streek
Nunspeet over het onderwerp: “verkiezing
en roeping, hoe spreekt W. Floor daarover in
zijn oefeningen’’. Op deze vergaderingen is er
naast het Bijbelse onderwerp inclusief de bespreking gelegenheid om over allerlei zaken
met het hoofdbestuur van gedachten te wisselen. Het is een zegen om elkaar rondom een
open Bijbel te mogen ontmoeten.

5) Statutenwijziging:
Op de Huishoudelijke Vergadering is gestemd
over de statutenwijziging. Deze wijziging had
betrekking op de naam van de kerk, niet op

6) Hervormde Vaan
De Bijbelstudies in de Hervormde Vaan werden verzorgd door ons hoofdbestuurslid
ds. W. Westland over de eerste Korinthebrief.
Ds. L. Schaafsma uit Baarn schreef Bijbelstudies over het boek Prediker. Naast de Bijbelstudies schreef ds. P.J. Teeuw uit Papendrecht
in de rubriek “In the picture’’ over verschillende onderwerpen. De serie studies over de
12 artikelen, de geloofsbelijdenis van ons
algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof,
zijn beëindigd. Het is de bedoeling dat we
in een aantal artikelen zullen schrijven over
belangrijke personen uit de kerkgeschiedenis
en wat wij van hen kunnen leren. We hopen
dat onze Hervormde Vaan door de verschillende bijdragen vruchtbaar mag zijn voor
onze Mannenbond en voor allen, die de Vaan
lezen.

7) Ledenwerving en Publiciteit
Er is foldermateriaal voor ledenwerving. We
hopen daarmee vooral jongeren te werven
voor de Mannenvereniging. Via de website
wordt de publiciteit gezocht en Themadagen, Streekvergaderingen, de Huishoudelijke
Vergadering en de Bondsdag worden er op
bekend gemaakt. Tevens worden lezingen
van Huishoudelijke Vergaderingen en van de
Bondsdagen er op vermeld. We hopen dat het
mag dienen om onze Mannenbond meer bekendheid te geven.

8) Contacten:
Het Hoofdbestuur vergaderde zeven keer in
dit seizoen. Verder zijn er jaarlijkse vergaderingen met de andere Hervormd-gereformeerd bonden: het zgn. 7- bondenberaad.
Naast deze besprekingen bezoeken we elkaars

jaarvergaderingen of bondsdagen. Ook de
WEB, het samenwerkingsverband met de
Vrouwenbond en HGJB, vergaderde en bespreekt vragen over geloofsopvoeding, waarover verslag wordt gedaan in de Hervormde
Vaan. Dan zijn er kontakten met broeders
van de Chr. Geref Kerken en van de Ger.
Gemeenten. U moet daarbij denken aan de
Themadagen en de Bondsdagen. Op 8 oktober 2011 bezochten we de Bondsdag van de
Chr. Geref Mannenbond, waar prof. Hofman
een referaat hield over: Het Koningschap van
Christus. En op 12 november 2011 bezochten we de Bondsdag van Mannenverenigingen van de Ger Gemeenten, waar ds. J.J. van
Eckeveld een referaat hield over “de zekerheid van het geloof’’. We hopen en bidden
om vruchtbare kontakten en goede ontmoetingen met elkaar.

9) Ledenbestand:
We gedenken onze leden, die dit jaar zijn
overleden en wensen de nabestaanden de
troost van de Heere toe. We mochten een
nieuwe vereniging welkom heten: Kockengen. In verband met de statutenwijziging
bedankten 3 verenigingen voor het lidmaatschap van onze Mannenbond: Leerbroek,
Opheusden en Spijk. Het nieuwe adresboekje
van de Mannenbond is uit en naar de verenigingen toegestuurd. We hopen dat onze
mannenverenigingen blijven groeien en er
nog meer nieuwe mannenverenigingen bij
komen.

10) Tenslotte:
We zijn dankbaar dat het werk van de Mannenbond door mocht en kon gaan. Het is
een zegen dat de Heere ons de kracht, lust
en liefde voor gaf. En het is een voorrecht,
dat we onze verenigingsavonden hebben en
rondom de open Bijbel samen zijn. En als de
Bijbel écht open gaat... Wat is de Heere een
heerlijke God, Die Zijn Woord waarmaakt:
“onderzoekt de Schriften, want die zijn het
die van Mij getuigen’’. Opdat we verlangen
naar de gemeenschap met de Heere als we
dat nog missen. Opdat ons geloofsleven gebouwd wordt op het Woord van de Heere
en niet op onze ervaringen. Die ervaringen
zijn er, maar niet om op te bouwen, maar
om ons juist te leren op Gods Woord alleen
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de grondslag van onze Mannenbond. Die
grondslag is nog altijd de Heilige Schrift en
de drie formulieren van enigheid. Dat blijft
ook zo. Verder waren er kleine wijzigingen
vanwege verouderde woorden of omdat sommige zaken niet meer van toepassing zijn. Er
waren 150 stemmen voor en 36 stemmen tegen de wijziging, zodat de Statutenwijziging
afgerond kon worden. De verenigingen hebben de nieuwe Statuten ontvangen.
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te bouwen. Gods Woord is vast en zeker. Opdat we door de kracht van Gods Woord en
Geest staande blijven in de wereld van verleidingen en verzoekingen, van aanvechtingen en bestrijdingen. Om ze te overwinnen,
niet in eigen kracht, maar door de kracht van
Christus, wat uit Gods Woord en door Gods
Geest ontvangen wordt. Ging het Woord zo
open op onze verenigingsavonden? Mochten
we van hart tot hart spreken over de Heere
en Zijn Woord? Dan groeit er een band met
elkaar, die God geeft en die niet verbroken
wordt. Zoals de dichter zingt:
Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ de zegen
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen
En het leven tot in eeuwigheid.

Daar kunnen we alleen de Heere de lof en
dank, de aanbidding en eer voor geven, want
dat is geen mensenwerk, maar Gods werk. Daar
willen we dit verenigingsjaar mee afsluiten!
Ds. J. van Dijk, secretaris
Maart 2012

Organisatienieuws
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Wijzigingen adresboekje 2011
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Zoals u weet, is er een nieuw adresboekje van de
Mannenbond uitgekomen. Ook daarin vinden alweer wijzigingen plaats. De volgende wijzigingen
doorvoeren:
1) De MV “Augustinus” te Aalburg (blz. 6) heeft
een nieuw bestuur: voorzitter is dhr. J. Furster,
Spieringen 36, 4261 XH Wijk en Aalburg: secretaris is dhr. H. van Son, De Vlijt 79, 4261 XA Wijk
en Aalburg; penningmeester is dhr. H. Burghout,
Hoptuin 8, 4261 LS Wijk en Aalburg.
2) De MV “Onderzoekt de Schriften” te Sliedrecht
(blz. 4) heeft een nieuwe penningmeester (geen
nieuwe secretaris zoals eerst vermeld was): dhr M.
Korevaar, Kievitlaan 18, 3362 NG Sliedrecht. Secretaris is gebleven: dhr. K. Blokland, Overlaat 58,
3362 JE Sliedrecht.
3) De MV “Boaz” te Arnemuiden (blz. 9) heeft een
nieuwe secretaris: dhr. J. Tramper, Molenweg 26,
4341 BD Arnemuiden
4) De MV “Bouwen en Bewaren” te Woudenberg
(blz. 25) heeft een nieuwe secretaris: dhr A.W. van
’t Slot, Van der Leelaan 19, 3941 RN Doorn.
Met vriendelijke dank voor uw medewerking,
Ds. J. van Dijk, secr.
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl

Dat is (n)iets voor mij?!
Is de titel een vraag of een bewering? Om het met de
bewering eens te zijn, moet eerst de vraag gesteld worden: Is dat (n)iets voor mij? Ik bedoel om mee te gaan
als vrijwilliger met de “Voor elkaar” vakantieweken. Zo-

als de folder omschrijft: ‘vakantieweken voor kinderen,
jongeren en volwassenen met een handicap of beperking
en voor mensen die alleenstaand of dementerend zijn’.
Mijn stelling is dat ieder gemeentelid, maar in ieder geval iedere ambtsdrager één keer een dergelijke week meegemaakt moet hebben (uiteraard binnen de grenzen van
persoonlijke omstandigheden en de geldende regels). Pas
dan (uitgezonderd uiteraard hen die door omstandigheden al veel met gehandicapten te maken hebben) kan
je mee praten over de zorg aan gehandicapten en goed
begrip hebben voor allen die om hen heen staan. In onze
kring zijn ambtsdragers bijna altijd nog de mannen van
de gemeente en juist tot die groep richt ik me in dit artikeltje. Ja, ook mannen zijn hard nodig.
Tijdens mijn ambtstermijn als diaken had ik ook wel
gehoord van de vakantieweken die georganiseerd worden door de Hervormde Vrouwenbond. Een goede zaak,
moeten ze vooral mee doorgaan en je stemt van harte
in met steun aan gemeenteleden die mee willen. Maar
wat het precies is, hoeveel werk en inspanning én hoeveel voldoening er achter zit weet je niet. Heel ver in je
gedachte komt dan wel eens het idee op om daar ook
eens te gaan kijken of als vrijwilliger mee te gaan, maar
óf je hebt geen tijd, óf je gaat zelf met vakantie óf …. óf
je denkt “Dat is toch niets voor mij”. Bemoedigend, ontroerend is het blije kinderlijke geloof dat je ontmoet, de
warmte en aanhankelijkheid die je terugkrijgt van je gasten en de onderlinge warmte die er tussen de stafleden is.
Je ervaart de aanwezigheid van God de Vader in de zorg
voor ons allemaal en zo vliegt de week door de tijd heen.
In dit diaconale deel van je christen-zijn leer je de gehandicapte beter begrijpen en je leert hoe mooi, maar
ook hoe intensief de begeleiding en verzorging is voor
ouders en allen die de gehandicapten verzorgen. Daarom
denk ik dat ieder gemeentelid, maar in ieder geval iedere
ambtsdrager dit een keer gedaan moet hebben. Dan zou
je mogen zeggen “Dat is NIETS voor mij”, maar de kans
is groot dat je dan zegt “Dat is IETS voor mij”, juist omdat het niet voor mij is, het is voor de ander en “voor elkaar” en door die ander heen voor de Ander. Informatie:
http://hervormdevrouwenbond.nl/vakantiewerk.php
Jan de Kok, Woudenberg

Boekbespreking
Matthew Henry “Ouders uit de Bijbel”, uitgever is De
Banier. Prijs 16,90 euro.
Aan de verschijning van Bijbelse dagboeken komt nooit
een eind. Soms geschreven door een auteur, soms door
meerdere. Soms door schrijvers uit verschillende kerken.
Het ene dagboek is bestemd voor een bepaald jaar, het
andere is alle jaren te gebruiken. Er zijn ook al heel wat
dagboeken die niet als zodanig geschreven zijn. Zo ook
dit dagboek. Mw. J. Kranendonk-Gijssen stelde het samen uit de Bijbelverklaring van Matthew Henry, op onze
mannenverenigingen welbekend. In “Ouders uit de Bijbel” maken we kennis met echtparen uit het O.T. en N.T.
en met hun gezinnen. Het zijn heel practische en actuele lessen. Hier is een echte pastor aan het woord. Bij de
samenstelling is de volgorde van de Bijbelboeken aangehouden. Achter in het dagboek zijn meditaties voor de
christelijke feestdagen opgenomen. We bevelen dit dagboek van harte bij u aan.
ADG.

Overlijdensberichten
Weest in geen ding bezorgd.
Filippenzen 4 : 6
Met droefheid geven wij kennis dat na een
periode van ernstige ziekte de Heere uit ons
midden heeft weggenomen ons trouw lid van
onze vereniging
GERRIT ROMEYN
op de leeftijd van 86 jaar.

“Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en
in der eeuwigheid.”
Hebreën 13 vers 8.
Met droefheid hebben wij kennis genomen dat de Heere voor ons onverwachts
uit het midden van onze vereniging heeft
weggenomen, ons lid
BEERT TOP
op de leeftijd van 78 jaar.
De HEERE vertrooste zijn vrouw, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen met zijn ontferming en genade.
Bestuur en leden van de
mannenvereniging “Calvijn”

De Heere sterke en trooste zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

’t Harde, 12 maart 2012.
Bestuur en leden van de
mannenvereniging „DEO GRATIA”
te Zetten
Zetten, maart 2012.

Maar ’t vrome volk in U verheugd,
Zal huppelen van zielevreugd,
Daar zij hun wens verkrijgen.
Op biddag 14 maart is het eeuwig dankdag geworden, voor ons trouw en meelevend lid,
                  JACOB NOORDEGRAAF

Op 16 februari 2012 heeft de Heere op Zijn
tijd, na een zorgelijke periode, tot Zich genomen ons trouw lid

in de leeftijd van 80 jaar.
De Heere vertrooste en sterke zijn vrouw, kinderen, en kleinkinderen.
Mannenvereniging
“Onderzoekt de schriften”
Nieuwerkerk aan de IJssel

IZAÄK VERDUIJN
op de leeftijd van 73 jaar.
Met droefheid om het gemis van hem, maar
in dankbaarheid aan de Heere, zien wij terug
op wat Hij in hem had geschonken: genadegaven die broeder Verduijn ook in dienst mocht
stellen van de broeders van onze vereniging.
Op een hem zo kenmerkende manier mocht
hij in ons midden verkeren. Node zullen wij
hem missen.

14 maart 2012.

Met droefheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons gewaardeerd bestuurslid
HENDRIK KROON
in de gezegende leeftijd van 79 jaar.

Moge de Heere zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen troosten, zoals Hij dat alleen kan.

De Heere schenke Zijn troost en nabijheid aan
zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Bestuur en leden van de M.V. ‘Sola Scriptura’

Bestuur en leden van de streek Nijkerk

Kamerik, maart 2012.

Nijkerk, maart 2012.

De Hervormde Vaan april 2012

De Heere is uw Bewaarder,
de Heere is uw Schaduw, aan uw rechterhand.
Ps. 121 : 5
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BOND VAN NED. HERV. MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

UITNODIGING

aan de leden van onze bond om op D.V.

ZATERDAG 21 APRIL 2012
aanwezig te zijn op de te houden

H U I S H O U D E L IJ K E
VERGADERING
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in de aula van de Hogeschool „DE DRIESTAR”,
Burg. Jamessingel 2 te Gouda.
Aanvang 14.00 uur.
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A G E N D A:
	 
1. Opening door de voorzitter, ds. W. Westland
	  2. Jaarverslag van de secretaris
	  3. Jaarverslag van de penningmeester/begroting 2012
	  4. Verslag van de kascontrolecommissie
 	  5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
	 6. Mededelingen
	  7. Uitslag verkiezing hoofdbestuursleden
		
voorgestelde dubbeltallen:
		
1. vac. ds. A.D. Goijert (herkiesbaar)
			 ds. A.D. Goijert te Nijkerk
			 ds. J. Geene te Katwijk aan Zee
		
2. vac. ds. J.P. Nap (herkiesbaar)
			 ds. J.P. Nap te Lunteren
			 ds. C. Doorneweerd te Strijen
		
3. dhr. M. Post (niet herkiesbaar)
			 dhr. C.D. Groenendijk te Ridderkerk
			 dhr. T. de Mik te Bunnik
	  8. Referaat door ds. J.P. Nap: „Graven in het Woord.”
	 9. Collece
10. PAUZE (verkoop referaten)
11. Bespreking van het referaat
12. Rondvraag
13. Sluiting door ds. J.H. Lammers
U bent hartelijk welkom!
M. Post (2e secr.)
		
		
P.S.: De Hogeschool „De Driestar” ligt op loopafstand (via de achterzijde) van het
		
Centraal Station te Gouda. Ook met de auto goed bereikbaar, het gebouw ligt
		
in de directe nabijheid van de A12.

