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Hij zal zaad zien Jesaja 53 : 10

Onze Heere Jezus is niet tevergeefs gestorven. Zijn 
dood was een offer: Hij stierf als onze Plaatsbekle-
der want de dood was de straf voor onze zonden; 
en omdat zijn plaatsbekleding door God werd 
aanvaard, heeft Hij hen, voor wie Hij zijn ziel tot 
een schuldoffer stelde, gered. Door de dood werd 
Hij gelijk de tarwekorrel, die veel vrucht voort-
brengt. Er moest een geslacht van kinderen volgen 
op jezus; Hij is „de Vader der eeuwigheid”. Hij zal 
zeggen: „Zie Ik, en de kinderen, die Gij mij hebt 
gegeven”.
Een man wordt geëerd in zijn zonen, en Jezus 
heeft zijn pijlkoker 
vol met deze pijlen 
van de Machtige. 
Een man wordt ver-
tegenwoordigd in 
zijn kinderen, en dat 
wordt Christus door 
de christenen. Het 
leven van een man lijkt te worden verlengd en 
uitgebreid in zijn zaad en zo wordt het leven van 
Jezus voortgezet in de gelovigen.
Jezus leeft, want Hij ziet zijn zaad. Hij vestigt Zijn 
oog op ons, Hij heeft vermaak in ons, Hij erkent 
ons als de vrucht van de arbeid van Zijn ziel. Laten 
wij er blij om zijn, dat onze Heere nooit ophoudt 
zich te verheugen in het resultaat van Zijn ontzet-
tend offer en dat Hij nooit zal ophouden Zijn ogen 
te doen genieten van de oogst van Zijn dood. Die 
ogen, die eenmaal om ons weenden, aanschou-
wen ons nu met blijdschap. Ja, Hij ziet op hen, die 
naar Hem zien. Onze ogen ontmoeten elkander. 
Welk een vreugde is dit!
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DS. E. DE MOTSMeditatie

Dit is een wonderlijk woord in de tekst: Jo-
hannes staat heel dichtbij de Heere Jezus.
Want hij schrijft hier dat hij weet wat er 
op dat moment in Jezus hart is omgegaan!
Jezus wist nu dat alles volbracht was: Hij 
weet nu dat Zijn werk erop zit!
Dat Hij alles heeft gedaan wat Hij moest 
doen! Het werk Hem door de Vader opge-
dragen.
Dát werk, het werk van de verzoening is 
nu tot een einde gebracht! Alle schuld ver-
zoend!

Dat weet Jezus nu! Met andere woorden, le-
zers: dat beséft Jezus op dit moment nog!
Ik kan ook zeggen: Jezus beheerst Zijn lijden. 
Hij verliest de controle niet over Zichzelf.
O, dat is zo groot! Wie maakte het al niet 
mee, dat een stervende dat niet meer heeft?
Dat een stervende zichzelf niet meer in de 
hand heeft? Niet meer weet wat hij/zij doet?
Geen grip meer heeft op het lichaam? En 
soms ook helemaal niet weet wat hij zegt?
Dat is verschrikkelijk en vaak ook heel aan-
grijpend! Niet in het minst voor omstanders.

Maar wat een wonder: de Lijdende Knecht 
verliest geen moment controle over Zichzelf!
Zelfs aan het kruis niet! Terwijl Hij verschrik-
kelijke pijnen lijdt! Tegen sterven aan hangt.
Hij heeft en houdt Zijn leven in de hand: 
controle over Zijn lichaam, over Zijn gedach-
ten!
O, wie daarover mediteert!... Dat is zo mach-
tig, indrukwekkend! Zo groot en bijzonder!

Zó bewust volbrengt Hij Zijn werk! Zó be-
wust (!) gaat Jezus nu Zijn dood tegemoet!
Wat een majesteit gaat er van Deze HEERE 
uit! Juist ook in Zijn lijden aan het kruis.
Hoe tekent Johannes Hem niet alleen als de 
Zaligmaker die echt Mens is in Zijn dorst.
Maar ook zo echt God is: in de majesteit en 
grootheid waarmee Hij Zijn dood beheerst!
Dat is ook te zien in het tweede aspect van de 
tekst: de vervulling van de Schrift.

Weten en vervullen……
 Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was,

opdat het Schriftwoord vervuld zou worden(...)
(Joh. 19: 28a)

Hangende aan het kruis vervult Jezus de 
Schrift. Daar wijst de Evangelist telkens op.
Lees maar in uw Bijbel: in vers 24 lezen we 
daarvan en ook in de verzen 36 en 37.
Elke keer laat hij ons weten: wat zich hier vol-
trekt, is al voorspeld. Is al voorzegd.
En het komt uit! Het komt nú terug in het 
leven van Jezus! Geprofeteerde woorden!

Het gaat er bij de jongeren op catechisatie 
wel eens over: of de Bijbel wel waar is.
Over de betrouwbaarheid van de Bijbel! Of 
het niet een mooi sprookjesboek is.
Of een Boek waar niet veel van klopt! Nee, de 
Bijbel is een zeer betrouwbaar Boek!
Zo betrouwbaar dat woorden die eeuwen ge-
leden geschreven zijn, uitkomen!
Uitkomen in Jezus leven. Vervuld worden 
hier en nu aan het kruis, in Jezus’ lijden!

Zien we dat? Wat is dat ook wonderlijk! Gods 
Woord valt niet ter aarde.
En dat de Heere Jezus daar nu ook aan denkt 
op dit moment, in Zijn hevig lijden.
Ja, we weten het: Jezus leefde/woonde in de 
Schrift. Dat was Zijn eten en drinken.
In de boekrol is over Mij geschreven, Uw Wet 
draag ik diep in Mijn binnenste...

En dat blijkt nu ook aan het kruis: Jezus valt 
erop terug! Hij vervult de Schrift!
De woorden staan Hem nu helder voor ogen! 
De woorden uit de Psalmen, Psalm 22: 
Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, 
mijn tong kleeft aan Mijn gehemelte. 
En ook en vooral uit Psalm 69: Ja, zij hebben 
Mij gal als Mijn voedsel gegeven;
in Mijn dorst hebben zij Mij zure wijn laten drin-
ken. Zie daarvoor vers 29!

Deze Psalmwoorden staan Jezus nu nog hel-
der voor ogen, om ze ook nu te vervullen.
Een plek te geven in Zijn lijden. En dat is, 
lezers, nu ook zo’n groot wonder!
Dat Jezus in het dieptepunt van Zijn lijden 
leeft uit en terugvalt op de Schriften!
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DS. L. SCHAAFSMA

Bijbelstudie O.T.
Pluk de dag

(Prediker 9 : 1–18)

Inleiding

Ons aardse leven is kort. Dat zegt de Bijbel 
ons, maar dat is ook de algemene ervaring 
van de ouderen onder ons. Prediker 9 bor-
duurt voort op dit thema met een variatie. 
Hij zegt dat het leven kort is en de dood ze-
ker en dat we daarom in dit leven moeten 
genieten van het goede dat God ons geeft.

Niemand ontkomt aan de dood

(1) Prediker observeert het leven van alledag, 
zoals dat zich aan ons voordoet. Hij werpt 
niet snel een vluchtige blik op de dingen, zo-
als wij vaak doen in ons drukke bestaan. Nee, 
hij bevraagt alles. Hij zoekt naar het hoe en 
waarom. Hij mijmert en mediteert over het 
leven. Zijn gedachten staan maar niet stil; ze 
dalen nu eens heel diep af, maar nemen daar-
na weer een hoge vlucht. Zijn doel is altijd 
weer om tot een verklaring te komen van al-
les wat hij om zich heen ziet gebeuren. In de 
laatste twee verzen van het vorige hoofdstuk 
kwam hij tot de conclusie dat wij het Gods-

bestuur niet kunnen doorgronden. Ook aan 
het begin van dit negende hoofdstuk wordt 
overduidelijk dat wij slechts ten dele kennen. 

Rechtvaardigen wandelen in de weg van 
Gods geboden; wijzen hebben veel onderwijs 
genoten. Maar van beiden geldt dat ze niet 
de minste controle hebben over hun levens-
loop. Alles is volledig in Gods hand. Het is 
duidelijk dat Prediker een burger is van twee 
werelden. Hij staat met beide benen op de 
grond. Maar hij leeft niet, zoals velen van-
daag, in een gesloten werkelijkheid. Integen-
deel, hij brengt vrijmoedig God en Zijn hand 
ter sprake als hij over onze levensloop of het 
wereldbestuur nadenkt. Ook rechtvaardigen 
overtreden Gods gebod en ook wijzen doen 
dwaze dingen. Hun werken zijn in Gods 
hand. Er is een tijd om lief te hebben en een 
tijd om te haten, zie Pred. 3:8. Een christen 
heeft God en Zijn dienst lief, maar toch moet 
hij dikwijls zeggen: “...wat ik haat, dat doe 
ik”, zie Rom. 7:15. David zegt: “Zou ik niet 
haten, HEERE, wie U haten, walgen van wie 

Dat Hij leeft bij en uit het Woord van God! 
Dat komt terug in meerdere kruiswoorden.
Wij weten niet wat wij nog zullen meema-
ken. Ook niet of wij een sterfbed krijgen.
Maar we mogen ons wel de vraag stellen: zul-
len wij dan ook terugvallen op de Schrift?
Zullen we in lijdens/stervensnood de Schrift 
als enig Woord van houvast overhouden?
Zullen we steun en herkenning vinden in 
Psalmwoorden? Als dé vaste grond in nood?
Als ons leven wankelt? Als ziekte en zorg ons 
treft? Als wij gaan door de beproeving?!

Dat hangt er van af of het Woord van God 
ons lief is geworden! Voedsel voor onze ziel.
Of dat we door Gods genade hebben leren le-
ven uit en vooral ook, bij, Gods Woord!
Of dat Woord ons hart en leven is ingedragen 
door het werk van de Heilige Geest.

Zodat het niet alleen maar het Woord van 
God is maar ook geest en leven is geworden!
Dan is ’t niet alleen weten van het Woord 
maar ook dat het ten allen tijde waarachtig is!
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tegen U opstaan”, zie Ps. 139:21? Je weet van 
tevoren niet of, hoe en wanneer je in zulke 
situaties en ontmoetingen terecht kunt ko-
men. Paulus werd diep verontwaardigd en 
boos toen hij de afgoderij in Athene zag, zie 
Hand. 17:16. Er is maar Eén, Die de toekomst 
met alle gebeurtenissen niet alleen overziet, 
maar ook bestuurt. God neigt de harten, zie 
Spr. 21:1. Je voelt hier wel dat de spanning 
tussen de menselijke keus en Goddelijke lei-
ding niet opgeheven wordt, zie Spr. 16:1.

(2) Eén en hetzelfde overkomt alle mensen, 
of ze nu de Heere dienen of niet. Er is ogen-
schijnlijk geen enkel verschil tussen kinderen 
van God en atheïsten. Dat is een conclusie, 
die wij wel meer in de Schrift tegenkomen. 
Job vraagt zich af waarom de goddelozen zo 
gezond zijn, oud en schatrijk worden. Maar 
God laat hem zien dat de welvaart van deze 
goddelozen niet in hun eigen hand is, zie Job 
21: 7-21. Asaf stelt met een bittere verzuch-
ting vast dat de goddelozen rust en rijkdom 
genieten in deze wereld, terwijl hijzelf geen 
enkele baat heeft bij zijn nauwgezet leven, zie 
Ps. 73:12-22. Er mag dan veel verschil tussen 
mensen zijn en gradatie in het kwaad, ten 
diepste zijn er maar twee categorieën men-
sen. De Prediker somt een aantal aspecten 
van deze beide categorieën op. Er zijn recht-
vaardigen, die Gods wet liefhebben en er zijn 
goddelozen, die Gods heilzame geboden aan 
hun laars lappen. Er zijn reinen van hart, die 
God zullen zien (Matth. 5:8) en onreinen van 
verstand en geweten. Er zijn mensen, die of-
fers brengen en God aanbidden in Zijn huis 
en er zijn mensen, die Gods huis nooit van 
binnen zien. Er zijn mensen, die bij de alwe-
tende en almachtige God zweren en er zijn 
mensen, die daarvoor terugdeinzen (Deut. 
6:13 en 10:20). De laatstgenoemden willen 
zich juist niet op God beroepen met het be-
vestigen van de waarheid. 

(3) Alle mensen, zowel gelovigen als onge-
lovigen wacht hetzelfde lot. In dit verband 
maakt het kennelijk geen verschil hoe je leeft. 
Wat voor nut heeft het eigenlijk om God te 
dienen (Mal. 3:14)? Je ziet geen enkel verschil 
in de levensloop van een vrome of van een 
losbol. De losbol leeft bij drugs, drank en sex. 
Zet de bloemetjes maar buiten en pluk de dag, 
je leeft maar één keer. Zeg maar ‘ja’ tegen het 
leven! Het geeft je een goed gevoel. Je leeft 

tenslotte maar één keer. En we moeten no-
dig van het ouderwetse taboe verlost worden 
dat er een straffende God zou zijn. Er gebeurt 
toch helemaal niets? Zoiets als een onmiddel-
lijke straf van God (Pred. 8:11)? Bangmakerij, 
dat is het. Zo wordt onze taal steeds uitdagen-
der, ons gedrag steeds brutaler, ons geweten 
steeds ruimer totdat het tenslotte helemaal 
dichtgeschroeid is. De Prediker noemt dat 
een hart vol kwaad en een leven vol onver-
stand (Gen. 6:5 en 8:21). En waar loopt alles 
voor iedereen, vroom of goddeloos op uit? 
De bezoldiging der zonde is de dood (Rom. 
6:23). Alle mensen moeten eens sterven.

(4) De dood maakt geen enkel onderscheid. 
Stalin zei ooit: “In het eind is de dood de 
enige winnaar” (D. Tidball). Maar wat is pre-
cies het verschil tussen de levenden en de 
doden? Dit, zolang er leven is, is er hoop of 
beter: zekerheid en vertrouwen (Jes. 36:4). 
De hond is bij ons een waardevol en geliefd 
huisdier. In Israël vroeger maar ook van-
daag nog in Afrika is het een onreine afval-
eter en daarom een verachtelijk dier (2 Kon. 
8:13; Matt. 15:27). Als honden te dichtbij 
komen, gooit men met een steentje om ze 
op afstand te houden. De leeuw daarente-
gen staat bekend om zijn fierheid en kracht 
(Spr. 30:30). De waarde van een hond is mini-
maal, maar een leeuw wordt terecht gevreesd. 
Als het echter over dood en leven gaat kun je 
nog beter zo’n levend, maar verachtelijk dier 
hebben dan een dode leeuw.

(5) De zekerheid, die de levenden hebben is 
dat ze sterven zullen. Dat lijkt een negatieve 
en cynische conclusie. Maar het is juist posi-
tief bedoeld. Als je komt tot de realisatie dat 
jouw leven eindig is, dan wordt het tijd om er 
wat mee te doen. In het geval van de Prediker 
betekent dat: genieten van het goede dat de 
Heere God je geeft (Pred. 9: 7-10; 5:17; 1 Tim. 
6:17). De doden weten helemaal niets. Dat 
mag dan in het geval van misbruik, marteling 
en uitbuiting tijdens het leven een voordeel 
zijn (Pred. 4:2). Maar uit het vervolg blijkt dat 
de levenden toch in het voordeel zijn. De le-
venden weten dat het leven te kort is om het 
genot van het goede uit te stellen. Daarin, in 
dat genot, dat verder wordt uitgewerkt in de 
verzen 7 tot 10, krijgen zij tenminste nog een 
beloning, een tegemoetkoming van al hun 
gezwoeg en geploeter. De doden moeten ech-
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ter dat allemaal missen: beloning en erken-
ning. 

(6) Liefde, haat en rivaliteit zijn woorden die 
in het Hebreeuws prachtig op elkaar rijmen. 
Ook deze dingen, die helemaal bij het leven 
behoren moeten de doden missen. De doden 
maken geen deel meer uit van dit leven. Dat 
wil uiteraard niet zeggen dat met de dood 
alles uit is. Maar onze Prediker is geen dog-
maticus, hij is een pragmaticus. Hij wil geen 
sluitend systeem van het tijdelijke en eeu-
wige leven maken. Hij mijmert en mediteert 
over de werkelijkheid, die hij voor zich ziet. 
Maar die werkelijkheid ziet hij nooit los van 
onze Schepper. God heeft alles gemaakt en 
Hij houdt alles in Zijn soevereine hand.

Durf te leven!

(7) Dan opeens, plotseling, komen de ge-
dachten van de Prediker in een stroomver-
snelling. Het advies, dat hij ons geeft is niet 
nieuw, we hebben het al eerder van hem ge-
hoord (Pred. 2:24-26; 3:12-13 en 22; 5:17-19; 
7:14 en 8:15). Maar dit advies is nog nooit zo 
kras en krachtig geweest.
De toon van de Prediker is dan ook niet be-
schouwend, maar juist gebiedend en prak-
tisch. Zit niet in een hoekje te dromen en te 
dralen, maar pak jezelf aan. Brood en wijn 
zijn de basale voedingsproducten voor de 
eenvoudige burger. God heeft het speciaal 
voor u laten groeien (Ps. 104:14-15). Mens, 
durf er toch van te leven! Wees tevreden met 
wat God je geeft. Doe niet als sommige scha-
pen of geiten, die alsmaar proberen hun nek 
door het gaas te steken. Ze verlangen naar het 
lekkere gras bij de buurman, maar ze kniezen, 
want ze kunnen er net niet bij. Ondertussen 
zien ze niet dat ze met hun poten middenin 
heerlijk sappig gras staan. De Prediker zegt: 
Het geluk is zo dichtbij. God keurt het niet 
alleen goed, maar Hij schept er zelfs behagen 
in dat je er met volle teugen van geniet.

(8) In het warme klimaat beschermt witte 
kleding optimaal tegen de zon. Wit is geen 
rouwkleur, maar een feestkleur. Maak van het 
leven een feest. Bovendien is witte kleding 
schoon. Als je lang in dezelfde kleren gewerkt 

hebt zijn ze niet wit meer. Ze nemen dan 
spoedig de kleur aan van het stof waar je in 
werkt en loopt. Het advies is duidelijk. Neem 
een bad en kleed je om. Je bent als persoon 
toch meer dan je beroep? Kom tevoorschijn 
uit het keurslijf en de rol, waarin je jezelf 
hebt geperst en durf jezelf te zijn. De één zit 
altijd maar in de rol van zijn functie, waar hij 
niet uit kan komen. Een ander zit in de rol 
van zijn godsdienst. Velen durven niet uit die 
rol vandaan te komen, want dan hebben ze 
het gevoel dat ze niemand meer zijn. Als je 
met mensen kennis maakt, dan noemen ze 
vaak iets van hun positie. Ze vergeten dat de 
identiteit van een christen in Christus ligt. En 
dat daarom elk christen profeet, priester en 
koning is. Verzorg wel je lichaam en verwaar-
loos het niet. Laat op uw hoofd geen olie ont-
breken. Het is alsof je de Heere Jezus hoort 
zeggen: Zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, 
zodat het door de mensen niet gezien wordt 
als u vast, maar door uw Vader, Die in het 
verborgene is; en uw Vader, Die in het verbor-
gene ziet, zal het u in het openbaar vergelden 
(Matt. 6:18). 

(9) De Prediker heeft het huwelijk hoog in 
het vaandel staan. En daar mogen wij in een 
tijd van ontrouw en samenwonen wel een 
voorbeeld aan nemen. De vrouw, die u lief-
hebt, dat is niet de vreemde vrouw, die op de 
loer ligt en naar wie jij loert. Het is je echt-
genote, het is je eigen vrouw. Wat een voor-
recht als je elkaar nog mag hebben. En als je 
weduwnaar bent, dan kun je dit advies alleen 
maar beamen en aan getrouwde stellen door-
geven. Geniet niet alleen van het leven, maar 
doe het samen met háár. Gedeelde vreugde is 
dubbele vreugde en gedeeld genot is dubbel 
genot. Dit is gedegen huwelijkstoerusting. 
Want door altijd maar in je positie en functie 
te blijven zitten, komen je vrouw, of je man 
en je gezin schandelijk tekort. En als je elkaar 
tekort doet, kan het nooit lang goed gaan. 
We zijn voor elkaar geschapen en aan elkaar 
gegeven om aandacht, intimiteit en sexuali-
teit aan elkaar te geven. Daar staat onze Pre-
diker niet alleen in, maar dat komen we ook 
bij Paulus tegen (1 Kor. 7; Ef. 5:22-33). Onze 
levensdagen zijn al vluchtig genoeg. We kun-
nen toch beter met levende mensen werken 
en genieten dan met zielloze, levenloze en 
dode dingen? Genot en genoegen zijn de be-
loning van ons moeitevol zwoegen.
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(10) En alles wat onze hand vindt om te doen, 
dat moeten we doen met onze volle inzet. 
Het is een aansporing tot energieke arbeid. 
We moeten werken zo lang het dag is, want 
de nacht komt, waarin niemand werken kan 
(Joh. 9:4). Pluk de dag. Pak alles aan, wat tot 
je mogelijkheden behoort. Maar vindt daar-
bij wel steeds een goed evenwicht tussen 
werken en genieten. Een Engels spreekwoord 
zegt: “All work and no play makes Jack a dull 
boy”. Dat betekent: Altijd maar werken, zon-
der te genieten, maakt een mens saai en taai. 
Als je het evenwicht tussen werk en genot uit 
het oog verliest, krijg je niet alleen de Pre-
diker maar ook God tegen je. En misschien 
protesteert je lichaam en geest ook wel met 
hartinfarct of een burn-out.

Het loopt vaak anders

(11) Dit tijdelijke leven is vol onzekerheden 
en tegenstrijdigheden. De dingen verlopen 
lang niet altijd volgens plan. De Prediker 
noemt vijf voorbeelden van situaties waarin 
het leven heel anders loopt dan je zou ver-
wachten. Niet altijd wint een snelle hard-
loper de wedstrijd. Een sterke held wint de 
oorlog niet altijd. Een wijs mens verdient 
niet altijd zijn brood. Een verstandig mens 
wordt niet altijd rijk. Bekwame mensen krij-
gen niet altijd het respect dat ze verdienen. 
Deze voorbeelden impliceren een vraag: Hoe 
komt dat? De Prediker geeft dan als reden op: 
Tijd en toeval spelen hun rol. Is er dan toch 
toeval? Nee, er bestaat geen noodlot. God 
werkt altijd op wonderlijke en onnavolgbare 
wijze, nooit grillig, maar altijd zo dat we hem 
verheerlijken. Hij besluit dat de laatsten de 
eersten zullen zijn en daar hadden wij juist 
niet op gerekend (Matt. 20:16). Hij besluit dat 
aan een ieder die heeft, gegeven zal worden, 
en hij zal overvloedig hebben; maar van hem 
die niet heeft, van hem zal afgenomen wor-
den ook wat hij heeft (Matt. 25:29). En dege-
nen, die God liefhebben moeten alle dingen 
meewerken ten goede (Rom. 8:28).

(12) Nooit weet een mens dat zijn tijd om te 
sterven gekomen is. De vissen zwemmen in 
het verraderlijke net en het klapnet valt over 
de vogels. Die vissen en vogels hadden geen 
flauw idee dat hun uur geslagen had. Zelfs bij 
een langdurig ziekbed zegt een arts wel eens: 
het kan nog dagen duren of uren. We weten 

het niet. Het moment van onze laatste snik 
is altijd weer onverwachts. Dit geldt natuur-
lijk in versterkte mate van jonge en gezonde 
mensen, die door een ongeval of een hartstil-
stand plotseling sterven. Zo blikt de Prediker 
in de verzen 11 en 12 nog even terug naar 
wat hij had gezegd in de eerste zes verzen. De 
dood wenkt ieder uur. Moeten we dan heel 
ons leven op onze dood wachten? Het ant-
woord van de verzen 7 tot 10 is: Nee, geniet 
gerust van al het goede dat God u geeft in 
Zijn schepping.

Wijsheid wint het niet altijd

(13) Er komt nu andere waarneming, die niet 
naliet een geweldige indruk op de Prediker te 
maken.

(14) Hij zag een klein stadje met maar weinig 
inwoners. Een machtig koning trok met zijn 
leger op naar dat stadje, omsingelde het en 
bereidde de aanval voor. 

(15) Er woonde echter in dat stadje een arme 
wijze man, die met zijn wijsheid de stad had 
kunnen redden. Je zou toch verwachten dat 
ze deze arme wijze man zouden raadplegen. 
Zegt de Spreukendichter niet dat een wijze 
een stad vol keurtroepen overwint en dat 
hij de kracht verlamt, waarop ze vertrouwen 
(Spr. 21:22)? Maar helaas, bekwame mensen 
krijgen niet altijd het respect dat ze verdie-
nen (vers 11). De wijsheid van de wijze man 
vond geen erkenning. Het verhaal wordt niet 
afgemaakt, maar het einde laat zich raden: de 
stad wordt ingenomen.

(16) Een wijs man is sterk (Spr. 24:5). En een 
wijze is sterker dan tien krijgsvorsten (Pred. 
7:19). Maar hoewel wijsheid beter is dan 
kracht verzekert wijsheid helaas niet altijd 
de overwinning. Twee spreuken maken nog 
eens extra duidelijk dat we meer moeten ver-
wachten van wijsheid dan van kracht.

(17) Het is beter te luisteren naar een wijze die 
in alle rust spreekt, dan naar het geschreeuw 
van een heerser over de dwazen.

(18) Wijsheid blijft dus beter dan wapens 
en munitie. Maar één zondaar of beter: één 
knoeier kan alles bederven.
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Bijbelstudie N.T.

DS. W. WESTLAND

1 Corinthe 15 : 19–34

Christus is opgewekt!

??Gespreksvragen:Gespreksvragen:

Na de hoofdstukken over de geestelijke ga-
ven, komt nu een heel ander onderwerp: 
de Opstanding der doden. In Corinthe 
waren sommigen, die de Opstanding van 
de doden ontkenden (vers 12). Dat was 
onder invloed van de Griekse filosofie. 
Plato meende al, dat het lichaam de ker-
ker (gevangenis) van de ziel is. Bij de dood 
stijgt de ziel op tot God, maar voor het li-
chaam zou geen enkele verwachting meer 
zijn. Deze mensen maakten een verkeerd 
onderscheid tussen het geestelijke en het 
stoffelijke. Op een andere manier is ook 
vandaag de opstanding van de doden een 
omstreden zaak. Velen menen, dat het 
met de dood is afgelopen met ons bestaan. 
Anderen hebben zich vanuit het Hindoe-
isme de gedachte van de Reïncarnatie ei-
gen gemaakt. Je komt terug in een ander 
leven. Daarom is het goed, dat Paulus 

ruime aandacht geeft aan dit onderwerp. 
In hoofdstuk 15 noemt Paulus eerst een rij 
van mensen, die de Heere Jezus na Zijn op-
standing hebben ontmoet: Paasgetuigen. 
Daarna laat hij zien, wat de consequenties 
zijn, wanneer je niet gelooft in de Opstan-
ding van de doden, Dan is Christus ook 
niet opgewekt. En van een dode Heiland 
is geen heil te verwachten, dan is het on-
danks Zijn lijden en sterven voor ons een 
verloren zaak.

Maar nu! (vers 19 en 20)

Paulus gaat met zijn conclusie in vers 19 heel 
ver: wanneer de hoop op Christus alleen be-
trekking heeft op dit leven, dan zijn we de 
ellendigste, meest beklagenswaardige (HSV) 
van alle mensen. Want dan zou onze hoop 
bij het sterven als een zeepbel uit elkaar spat-

 1. Hoe zou het komen dat voor veel mensen vandaag Gods hand geen factor 
meer is in hun wereldbeschouwing?

 2. Artikel 13 van de NGB zegt dat wij het Godsbestuur niet nieuwsgierig willen 
onderzoeken als het ons begrip te boven gaat. Maakt de Prediker zich daar wel 
aan schuldig? Waarom/niet?

 3. Wanneer zullen we het absolute verschil zien tussen degene, die God dient en hem die 
God niet dient, zie Mal. 3:16-18?

 4. Wat vindt u ervan als mensen niet bij Gods Naam willen zweren? 
 5. Getuigt de weigering om een eed af te leggen van geloof of juist van ongeloof? 
 6. Is het gebod om bij Gods Naam te zweren (Deut. 6:13) in strijd met wat Jezus zegt in  

Matt. 5:33-37?
 7. Veel mensen zoeken vandaag hun identiteit in hun carrière, prestaties of sociale status. 

Hoe zou dat komen? 
 8. Waar vindt een christen zijn identiteit?
 9. Speelt de Prediker in de verzen 7 t/m 10 de levensgenieters volgens u niet veel teveel de bal 

toe?
10. Mogen wij aan het verhaal over de arme wijze man een christelijke allegorische uitleg 

geven - in de zin van Bunyan’s Heilige Oorlog?
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ten. En dan was ook het lijden om de naam 
van Christus tevergeefs geweest. Maar als 
Paulus in vers 19 de diepste consequenties 
van deze dwaalleer heeft aangegeven, komt 
er een radicaal keerpunt in zijn betoog. Men-
sen in Corinthe: het is gelukkig heel anders. 
Christus is opgewekt op de Paasmorgen. 
Door zijn Vader. Het graf kon Hem niet hou-
den. Hij leeft, naar lichaam en ziel. Dat is een 
vaste zekerheid. En nu is de Heere Jezus de 
“Eersteling”. Dat is het beeld van de oogst. 
Na de eerste halmen volgt een volle oogst. 
Zo is het ook met Christus en Zijn kerk. Ook 
degenen, die nu al overleden zijn, zullen een-
maal opstaan. Omdat het Pasen geworden is, 
is er hoop!

De Tweede Adam (vers 21-23)

Paulus maakt in deze verzen een vergelijking 
tussen Adam en Christus (de tweede Adam). 
De dood is gekomen door een mens. De Griek-
se grondtekst geeft hier niet een telwoord. De 
nadruk valt op het woord “mens”. De mens 
Adam heeft gezondigd in het paradijs, en 
daarop volgde de dood. Als de rechtvaardige 
straf van God. En omdat wij als mensen al-
lemaal uit Adam voortgekomen zijn, delen 
we in de schuld van Adam. Wij gaan dezelfde 
weg van de zonde, en daarom moeten wij ook 
allen sterven. Maar nu geeft de Heere in Zijn 
grote zondaarsliefde een nieuwe mens, die 
niet gezondigd heeft: Jezus Christus, de Zoon 
van God en de Zoon van Maria. Echt God, 
maar ook echt Mens. Deze Mens overwint op 
Pasen de dood, en brengt het leven aan het 
licht. Hij is het Hoofd van de nieuwe mens-
heid (vs. 22). In Christus zullen allen levend 
gemaakt worden. Het woord “allen” wijst 
dan naar allen, die in het geloof aan Christus 
verbonden zijn. Want er is ook een andere 
kant: wie zonder Christus wil leven, vindt de 
eeuwige dood. (zie Joh. 3:36). Maar een ieder 
in zijn orde, d.w.z. op de vastgestelde tijd. Je 
kunt ook vertalen: in zijn rangorde. Het is al 
Pasen geweest. Maar als Christus terugkomt, 
dan zullen de gelovigen opgewekt worden. Ze 
mogen opstaan met een nieuw lichaam. Ook 
de ongelovigen zullen opgewekt worden, en 
dan ook aan hun lichaam de eeuwige straf in 
de hel ervaren (zie Daniël 12:2). Daarom is 
de vraag aan een ieder van ons: bent u van 
Christus? Dan alleen is er hoop!

Onderworpen aan de Vader
(vers 24-28)

Paulus mag nu een blik in de toekomst ge-
ven. Na de wederkomst en de opstanding der 
doden, zal het einde zijn, d.w.z. het einde 
van dit tijdperk. Het tijdperk, waarin Chris-
tus bezig is als de Middelaar en regeert als de 
Koning aan de rechterhand van Zijn Vader. 
Nu is Hij nog bezig om al Zijn vijanden te 
overwinnen. Dat is de zegetocht na Pasen. 
“Onder Zijn Voeten”: dat is het beeld van het 
oosterse paleis, waar de overwonnen vijand 
buigt voor de troon van de koning. Ja, het ge-
beurde wel, dat de koning zijn voet op de nek 
van de vijand zette (zie Jozua 10:24). De dood 
wordt hier als laatste vijand genoemd. In het 
eeuwige leven zal er niet meer de dreiging van 
de dood zijn. Zo wordt Christus een heerlijke 
Koning: alles wordt aan Hem onderworpen, 
behalve dan Zijn Vader. Hij blijft Zoon van de 
Vader. En wanneer heel Zijn werk voltooid is, 
legt de Heere Jezus het Koningschap terug in 
de handen van Zijn Vader: zie Vader, alles wat 
U Mij hebt opgedragen, is gedaan! Daarmee 
treedt de Zoon dan terug in de Drie-eenheid. 
In de eeuwige zaligheid gaat het om één God: 
Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij zorgt voor 
Zijn kerk, en is alles voor hen, en Hij zal door 
hen voor eeuwig geprezen worden om Zijn 
heerlijk verlossingswerk.

Niet tevergeefs (vers 29-34)

In deze verzen komt Paulus nog weer met 
nieuwe argumenten, om de Opstanding van 
de doden te verdedigen. In vers 29 stuiten we 
dan op een moeilijke uitdrukking “voor de 
doden gedoopt”. Hiervan worden verschil-
lende verklaringen gegeven:
a) letterlijk: mensen lieten zich dopen ten 

behoeve van gestorven familieleden, die 
zo ook deel zouden krijgen aan de genade 
van Christus. Luther en Kohlbrugge zeg-
gen dan, dat ze boven de graven gedoopt 
werden. Maar de apostel Paulus zou over 
dit vreemde gebruik zeker zijn afkeuring 
laten horen. De doop kan immers slechts 
voor degene, die gedoopt is.

b) Calvijn denkt aan mensen, die zich op 
hun sterfbed lieten dopen. Ze waren niet 
eerder in de gelegenheid, en lieten zich op 
het laatst toch nog dopen als teken van 
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??Gespreksvragen:Gespreksvragen:

hoop op de zalige opstanding. De letterlij-
ke tekst van vers 29 zegt echter iets anders.

c) De Kanttekening van de Statenvertaling 
legt verband met Marcus 10:38 en Lucas 
12:50. Christus noemt Zijn lijden en ster-
ven een “doop”. Hier in vers 29 zou het 
dan gaan om de “bloed-doop” van de mar-
telaren. Paulus zou dit willen zeggen: als 
de doden toch niet opgewekt worden, wat 
heeft het dan voor zin om als martelaar je 
leven voor Christus te geven. Zelf geef ik 
de voorkeur aan deze laatste uitleg, temeer 
omdat dit aansluit bij de volgende verzen. 
In vers 30 kijkt Paulus naar zichzelf en de 
andere apostelen. Waarom zouden we elk 
uur in gevaar lopen door de vijandschap 
tegen het Evangelie van Jezus Christus. 
Ik sterf elke dag, d.w.z. ik ben elke dag 
in levensgevaar (zie ook 2 Cor. 11:23). 
Dat is net zo zeker als de vrucht op mijn 
prediking in Corinthe. Vers 31 klinkt als 
een eed. En dan noemt hij in vers 32 nog 
meer: tegen de wilde beesten gevochten. 
Dit moeten we niet letterlijk opvatten. 
Een Romeinse burger zoals Paulus, zou 
nooit veroordeeld worden tot de dood in 
de arena. Hij zegt ook: naar de mens ge-
sproken. Ze hadden het in Efeze zo moei-
lijk voor hem gemaakt, dat het wel leek op 
een strijd in de arena. En zegt hij: wat zou 
dat voor zin hebben, als er geen hoop is op 
de opstanding.

 Dan kun je net zo goed wat gaan leven 
en van het leven genieten. In dat verband 
haalt Paulus in vers 33 een bekend woord 
van de Griekse dichter Menander aan. Hij 
wil zeggen: laat je niet door deze dwaal-
leer meeslepen, want dan kom je helemaal 

op het verkeerde spoor. Paulus voegt er in 
vers 34 nog een opwekking aan toe: Waakt 
op rechtvaardiglijk. De HSV vertaalt hier: 
wordt op de juiste manier nuchter. 

 Bedoeld wordt: laat je niet meenemen in 
de roes van dwaalgeesten. Denk goed na, 
en ga niet mee in een zondige weg. Want 
sommigen in Corinthe denken, dat ze het 
weten, maar ze hebben geen kennis van 
God. Ze worden niet geleid door Gods 
Woord en Geest. Ze leven bij menselijke 
gedachten en meningen. Ik zeg dit tot uw 
beschaming, d.w.z. ik hoop, dat u als ge-
meente u er over zult schamen, en niet 
verder gaat op deze weg. Wat hebben wij 
die waarschuwing ook nodig. Vele stem-
men laten zich horen in de wereld van 
vandaag. Dan komt het erop aan, dat we 
waakzaam en nuchter zijn. En dat we le-
ven bij Gods Woord!

1) Waarom is het zo erg, als we niet geloven in de opstanding der doden? (zie vers 
16-19)

2) Wat betekent het, dat Christus “de Eersteling” wordt genoemd (vers 20 en 23)
3) Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Adam en Christus (zie vers 

21-23)
4) Waarom is de dood: de laatste vijand? Hoe ervaart u dat zelf?
5) Probeer met eigen woorden aan te geven, wat het wil zeggen, dat Christus Zich onderwerpt 

aan Zijn Vader (vers 28)
6) Wat betekent de uitdrukking “voor de doden gedoopt” (vers 29)
7) Paulus zegt in vers 31: ik sterf elke dag. Geldt dat voor iedere christen? Ligt hier verband met 

vraag en antwoord 89 van de Catechismus?
8) Wat is voor ons het leerpunt in vers 33?

Graftuin
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Van de voorzitter... 
DS. W. WESTLAND  Gouda 2012

Op D.V. zaterdag 21 april houden wij onze 
jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Op 
de achterpagina vindt u de uitnodiging en 
de agenda voor deze vergadering.

Zoals gebruikelijk houdt één van de bestuurs-
leden een bezinnend onderwerp, waarover 
we na de pauze van gedachten kunnen wis-
selen. Dit jaar is ds. J.P. Nap aan de beurt. Hij 
spreekt over „Graven in het Woord”. Als het 
goed is, doen we dat op onze verenigingen. 
Maar hoe? Doen we het op de goede manier? 
En wat/Wie vinden we bij dat graven? U ziet, 
genoeg om met elkaar hierover na te denken.
We zouden het fijn vinden, wanneer u met 
elkaar plannen maakt om naar Gouda te ko-
men!

Uit de Bestuursvergadering
Zo maar wat aantekeningen, om u een indruk 
te geven, hoe ons bestuur bezig is. Er gaat veel 
meer over de tafel, dan alleen de koffie. Op 
vrijdagmorgen 27 januari kwamen we weer 
als bestuur bijeen. Dankbaar, dat we allen 
aanwezig konden zijn. Na de notulen en in-
gekomen stukken is er een informatieronde 
over verschillende vergaderingen, waar we 

als bestuursleden geweest zijn namens onze 
Mannenbond. Daarna kwam het contact met 
de Hervormde Vrouwenbond aan de orde.
Mogelijk kunnen we in de komende tijd een 
gezamenlijke bijeenkomst organiseren voor 
jong-volwassenen. De Thema-dagen-com-
missie blijft actief bezig om in meerdere re-
gio’s een dag te organiseren. We namen ook 
de agenda van de Huishoudelijke Vergade-
ring door. Fijn, dat we toch weer voldoende 
namen hebben voor de bestuursverkiezing. 
We hebben ook al nagedacht over het nieuwe 
seizoen: wie gaat de Bijbelstudie verzorgen, 
en wat wordt het onderwerp voor de Bonds-
dag? Wanneer dit allemaal rond is, hoort u er 
meer van. 

Tenslotte

Een hartelijke groet aan u allen, mede na-
mens de andere bestuursleden.

DS. P.J. TEEUW

In the picture
Belijdenis des geloofs

In de maand april, op palmzondag of op de 
Paasdagen zullen in veel gemeenten weer ge-
meenteleden belijdenis des geloofs afleggen. 
Na een periode van onderwijs ontvangen te 

hebben in dat wat de kerk gelooft, willen jon-
geren en soms ook ouderen hun ja-woord ge-
ven. Als het goed is voegen zij zich met hun 
hart in het koor van de kerk, dat het geloof 
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hen heeft voorgezongen. Zij belijden mee 
met de kerk van alle eeuwen.  
Soms gebeurt het dat jongeren en ouderen, 
die niet bij Gods Woord zijn opgevoed, be-
lijdenis des geloofs afleggen. Ze zijn via het 
evangelisatie werk, of via een verkering of 
op nog een andere manier met Bijbel en ge-
loof in aanraking gekomen en willen zich nu 
ook bij de gemeente voegen en belijdenis des 
geloofs afleggen. Vaak moeten ze ook nog 
gedoopt worden. Dat is altijd weer indruk-
wekkend. De Heere gaat door, ook door jon-
geren en ouderen ‘van buiten’ te trekken. De 
gemeente vindt dit vaak ook heel bijzonder.
Toch moeten we niet vergeten, dat als jon-
geren belijdenis afleggen als vrucht van de 
opvoeding die ouders hen gegeven hebben 
krachtens het verbond, net zo bijzonder is, 
als dat onkerkelijken komen tot het geven 
van hun ja-woord. Het is als het goed is de 
hoofdlijn in de gemeente, dat jongeren als 
vrucht van hun opvoeding komen tot het 
afleggen van belijdenis des geloofs. Mijn er-
varing is, dat jongeren, die ‘van buiten’ ge-
komen zijn, nog al eens  wispelturiger zijn, 
dan jongeren die via de ‘gewone weg’  tot het 
doen van belijdenis gekomen zijn. De eerst-
genoemden zie je soms, helaas, na een aan-
tal jaren  terugvallen in het oude leven, of ze 
veranderen gemakkelijk van gemeente/kerk, 
waar men zich beter thuis voelt. De belijde-
nisdienst was geweldig, het gaf de gemeente 
een gevoel van: wij zijn een missionaire ge-
meente, maar het verdere verloop is helaas  
minder optimistisch. Laten we de ‘gewone 
weg’ toch steeds nog als heel bijzonder erva-
ren. Wat is hiermee bedoeld? Lees maar mee 
met wat een belijdeniscatechisante schreef 
op de vraag: hoe ben ik ertoe gekomen belij-
denis te doen?

‘Van jongsaf aan ben ik opgevoed met het ge-
loof, in de loop van mijn kinder – en jeugd-
jaren is het geloof meer gaan betekenen. 
Negentien jaar geleden ben ik gedoopt. Het 
ja-woord wat mijn ouders toen hebben uit-
gesproken, verdient, door Gods genade al-
leen, bevestigd te worden met een persoon-
lijk antwoord van mijzelf. Het is pure genade 
dat God Zijn kostbare Zoon gezonden heeft 
naar deze wereld, dat Hij gestorven is aan het 
kruis voor onze zonden. Door opvoeding, 
de prediking, de belijdeniscatechisatie en tal 
van andere dingen heen ben ik gaan besef-
fen hoe groot mijn zonde en ellende is. Maar 
God zij dank, Hij heeft Zijn eigen Zoon ge-
geven, Zijn bloed vloeide aan het kruis voor 
onze zonden, voor mijn zonde. En door deze 
genade mogen we pleiten op Zijn belofte. De 
dominee zei het pas in een preek nog, dat we 
niet moeten bouwen op onze geestelijke ge-
voelens, maar op Zijn belofte, waarvan Jezus 
Christus de inhoud is’. 
Een andere catechisant schreef zo mooi: ’Ik 
ben ertoe gekomen door mijn ouders, door 
de opvoeding. Zondag zongen we een Psalm 
waarbij ik dacht: dat is nou precies de reden 
waarom ik belijdenis hoop af te leggen. Het 
was Psalm 40: 8. ‘God loven, maar dan in-
zien: Schoon ik arm ben en ellendig, denkt 
God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp en 
kracht. Mijn Redder o mijn God. Bestierder 
van mijn lot, vertoef niet, hoor mijn klacht.’ 
Je merkt je armoede en ellendigheid. Je ziet 
in dat je niks waard bent, maar God is je hulp 
en kracht, Hij is je Redder en je God. Alleen 
alles van Hem verwachten’.
Rijk is het wanneer op deze wijze jongeren 
bezig zijn met de geestelijke dingen. Gods 
werk gaat door. Aan Hem de eer.

Ten eerste: Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en 
aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere en in de Heilige Geest?

Ten tweede: Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente, die God Zich in  
Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de 
duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de 
mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk?

Ten derde: Wilt u, in de gemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland en  
onder haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten,  
volharden in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift, en wilt u met de u  
geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?
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Wijzigingen adresboekje 2011

Zoals u weet, is er een nieuw adresboekje van de 
Mannenbond uitgekomen. Ook daarin vinden al-
weer wijzigingen plaats. De volgende wijzigingen 
doorvoeren:         
1) De Streek Alblasserdam-West (blz. 30) heeft een 
nieuwe penningmeester: dhr. J.J. Oosterwijk, Meu-
lenbroek 3, 2971 XZ Bleskensgraaf
2)De MV “Schrift en Belijdenis’’ te Rouveen (blz. 
28) heeft een nieuwe voorzitter: dhr. M. Molenaar, 
Prunuslaan 4a, 7954 GD Rouveen
3) De MV “Onderzoekt de Schriften’’ te Amei-
de/Tienhoven (blz. 22) heeft een nieuwe 
secretaris: dhr. K. Weeda, Amalia’slaan 4, 4235 AK 
Tienhoven (ZH)
4) De MV “de Heere is mijn Banier’’ te Wijngaar-
den (blz. 4) heeft een nieuwe penningmeester: 
dhr. D. Oskam, Pauwtjesmolen 46, 3371 RM Har-
dinxveld-Giessendam.
5)De MV “Daniel’’ te Hoevelaken (blz 17) heeft 
een nieuwe voorzitter: dhr. A. Blok, van Dedem-
laan 7, 3871 TD Hoevelaken.
Met vriendelijke dank voor uw medewerking,
Ds. J. van Dijk, secr.
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl 

Regionale themadagen 2012
In de maanden maart en april worden de volgen-
de regionale themadagen gehouden: 
Regio: “Het Groene Hart.” 
Thema: “Wie is sterker dan de Verleiding?” 
Referenten: Ds. A. Th. van Olst, (Chr. Geref.)  
te Utrecht.
Ds. J.A.C. Olie, (Hervormd) te Genemuiden. 
Datum: D.V. zaterdag 17 maart 2012. 
(Van 10.00-13.30 uur)
Locatie: “Maranathakerk te Woerden. 
(Molenvlietbaan 10). 

Regio: “Flakkee/Zeeland.” 
Thema: “450 jaar Nederlandse Geloofsbelijde-
nis!” 
Referenten:  Prof. dr. W. Verboom (Hervormd) 
te Harderwijk
Ds. A.K. Wallet (Chr. Geref.) te Schoonderwoerd.
Datum: D.V. zaterdag 14 april 2012 
(Van 10.00-14.00 uur). 
Locatie: Verenigingsgebouw: “De Wingerd”, 
Nieuwe Pad 1 te Tholen.

Regio: “Noord-West Veluwe en IJsseldelta.” 
Thema: “Geloof en Gevoel”
Referenten: Ds. G. Herwig (Hervormd) 
te Nunspeet.
Ds. H. Polinder (Chr. Geref.) te Urk.   

Organisatienieuws Datum: D.V. zaterdag 28 april 2012 
(Van   9.30-13.00 uur).
Locatie: Herv. Kerk “Elim”, Eperweg 35 
te ’t Harde.

Op elke themadag zijn  toegang en  lunch gra-
tis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de 
onkosten.  
Iedereen is hartelijk welkom!

M. Post

Vakantieweken voor
alleenstaanden

Verschillende mannen hebben zich al aangemeld 
voor een VOOR ELKAAR vakantieweek voor al-
leenstaanden. Vakanties met een stukje ‘thuis’.
Ziet u er tegenop om (weer) alleen op vakantie te 
gaan, dan nodigen wij ook u van harte uit om deel 
te nemen aan een vakantie in eigen sfeer. 

In hotel ‘De Leijhof’ te Oisterwijk, zijn we van  
21 - 28 juli 2012 te gast. 
En in “Het Brandpunt” te Doorn, verblijven we 
van 4 - 11 augustus 2012.

We verwelkomen u, D.V., graag.
Voor informatie, een vakantiegids aanvragen 
(hierin staat meer en uitgebreide informatie) of 
aanmelden kunt u mevr. J. Dijs-Oudshoorn bel-
len. Haar telefoonnummer is; 079-3413487. Wie 
internet heeft kan ons vinden op: 
www.hervormdevrouwenbond.nl >Vakantiewerk 
>Alleenstaanden.

Boekaankondiging

Ds.M.M.van Campen, Gereedschapskist van 
de Heilige Geest, De negen Geestesgaven, 
uitgeverij Groen te Heerenveen, 2011, 149 blz.; 
€ 9,95.

Ds.van Campen geeft in dit boekje uitleg over  
1 Korinthe 12:1-11. In dit hoofdstuk worden de 
negen gaven van de Heilige Geest besproken. Dat 
zijn de gaven van het woord van wijsheid, het 
woord van kennis, het onderscheiden van gees-
ten, geloof, genezingen, de werkingen van krach-
ten, profetie, allerlei talen en de uitlegging van de 
talen. Van Campen kijkt hoe ze functioneerden 
in het leven van de Heere Jezus, in de christelijke 
gemeente en in de kerkgeschiedenis. Verder trekt 
hij de lijnen door naar de hedendaagse kerk. Om-
dat er in de gereformeerde gezindte weinig over 
de gaven van de Geest gesproken wordt, is het 
goed om aandacht te vragen voor het thema. 
Niet alleen om onze plaats te bepalen tegenover 
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de charismatische beweging buiten en in de kerk, 
maar ook omdat  alles wat in de bijbel staat, no-
dig is voor ons. Toch wordt er volgens mij door 
Van Campen teveel de nadruk gelegd op het ‘bij-
zondere’ en te weinig op het ‘gewone’. Hierbij 
denk ik bijvoorbeeld aan Romeinen 12: 7,8, waar 
Paulus ook dienen en onderwijzen gaven van de 
Heilige Geest noemt. Jammer dat Van Campen 
niet de studie van dr.L.Floor over de gaven van 
de Heilige Geest heeft gebruikt die 1 Korinthe 12-
14 meer uitlegt als een correctief dan een model. 
Dan zou zijn studie mijns inziens meer even-
wichtig zijn geweest.                                   

ds.J.H. Lammers

Overlijdensberichten

“De Heere is mijn Herder,
mij zal niets ontbreken.”

(Psalm 23)

Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere, 
voor ons onverwacht, heeft weggenomen ons   
zeer gewaardeerd lid

DIRk ANtHONIE HEIJkOOP

in de leeftijd van 88 jaar.

We zijn dankbaar voor zijn jarenlange inbreng 
tijdens de verenigingsavonden.
De Heere vertrooste zijn kinderen, (achter)
kleinkinderen en verdere familie.

Bestuur en leden van Mannenvereniging
“Calvijn” 

Oud-Alblas, 1 februari 2012.

“Ik zal dan geduriglijk bij U zijn; 
Gij hebt mijn rechterhand gevat;
Gij zult mij leiden door Uw raad; 
en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.”
Psalm 73 vers 23 en 24

Met droefheid geven wij kennis dat de Heere 
tot Zich genomen heeft ons trouw lid en oud 
2de voorzitter,

GERRIt VAN DuIJVENBODEN

Op de leeftijd van 78 jaar.

Wij bidden zijn vrouw, kinderen en (achter)
kleinkinderen de genade en troost des Heeren 
toe.

Bestuur en leden
M.V. Johannes Bogerman
Katwijk

22 februari 2012.

Na een periode van afnemende krachten 
is toch nog onverwachts uit ons midden 
weggenomen ons trouw en meelevend lid en 
oud-bestuurslid

LAMMERt JOHANNES BROM

op de leeftijd van 73 jaar.

Vanaf de oprichting van onze vereniging in 
1969 is hij lid geweest, waarvan ruim 9 jaar 
als bestuurslid.
Hij is tot de laatste verenigingsavond altijd 
trouw aanwezig geweest en we zullen zijn 
inbreng node missen.
We wensen de achterblijvende familie Gods 
nabijheid en kracht toe.

Mannenvereniging „Onderzoekt de Schriften”
Kootwijkerbroek 

Februari 2012.

Met droefheid hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van ons gewaardeerd lid

MARINuS WESSELS

in de gezegende leeftijd van 98 jaar.

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

Bestuur en leden van de 
mannenvereniging “Schrift en Belijdenis”
te Papendrecht

Papendrecht, 17 februari 2012.

Met droefheid geven wij u kennis, dat de 
Heere van ons heeft weggenomen ons vereni-
gingslid

MARINuS VAN VELDHuIZEN

in de leeftijd van 81 jaar.

De Heere vertrooste en versterke zijn naaste 
familie.

Bestuur en leden van de
Herv. mannenvereniging op G.G. te Ede

Ede, februari 2012.
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EXPLOITATIE-REKENING 2011
BOND NED. HERV. MANNENVER. OP G.G.

 Exploitatie Begroting Begroting
 2011 2011 2012
BATEN:
Contributies ..........................................................  44.854,--  44.460,--  44.850,--
Collecten en giften................................................   5.971,--     3.900,--	 	 4.310,--
Rente .....................................................................   794,--   665,-- 	 765,--
Diverse ontvangsten .............................................   547,--   925,-- 	 700,--
Referaten en insignes ............................................   385,--     260,--	 	 370,--
  –––––––––––– –––  ––––––––––– –––––––––––
    52.551,--   50.210,--  50.995,--
  ========= ==  =========== ==========
LASTEN:
Reiskosten H.B. e.a. + secretariaat .........................  4.506,--  4.700,--  4.400,--
Vergaderingen + zaalhuur .....................................   3.287,--      2.150,-- 	 2.310,--
Onkosten Bondsdag ..............................................   2.392,--     2.750,-- 	  2.600,--
Div. kosten ............................................................   3.391,--     3.205,-- 	    3.185,--
  –––––––––––– ––  ––––––––––– –––––––––––
   13.576,--   12.805,--    12.495,--

ONKOSTEN „HERV. VAAN”:
Drukkosten + banderen ........................................  14.282,--    14.500,--    14.800,--
Frankering .............................................................  10.760,--    10.900,--     11.200,--
Honoraria ..............................................................  1.155,--    1.300,--      1.200,--
Diverse kosten + inbinden ....................................   302,--    525,--      375,--
Aandeel kosten Bondsbureau ................................  11.387,--   10.000,--     10.500,--
  –––––––––––– ––  ––––––––––– –––––––––––
       TOTAAL LASTEN   51.462,--   50.030,--  50.570,--
 TOTAAL BATEN   52.551,--  50.210,-- 		 50.995,--	 
  –––––––––––– –– ––––––––––– – –––––––––––   
 VOORDELIG SALDO   1.089,--  180,--  425,--
   ==========  ==========  ==========

Voorgesteld wordt de contributie voor 2012 vast te stellen op  13,00.
=======

BALANS per 31-12-2011:

Geldmiddelen ..............................    38.264,-- 
Aandeel Bondsbureau ..................     4.715,--  
Inventaris .....................................      1,--
Voorraden/vorderingen ...............   1.973,--  
  –––––––––––  
    44.953,-- 
Nog te betalen kosten ..................    9.220,-- 
  –––––––––––  
 VERMOGEN   35.733,-- 
  ==========



16

D
e 

H
er

vo
rm

de
 V

aa
n 

m
aa

rt
 2

01
2

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
V E R G A D E R I N G

in de aula van de Hogeschool „DE DRIESTAR”,
Burg. Jamessingel 2 te Gouda.

Aanvang 14.00 uur.
 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.


