
1

D
e 

H
er

vo
rm

de
 V

aa
n 

no
ve

m
be

r 
20

12

72e jaargang  -   No. 11 - november 2012

Orgaan van de Bond van 
Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag



2

D
e 

H
er

vo
rm

de
 V

aa
n 

no
ve

m
be

r 
20

12

Inhoud blz.

Woorden van Spurgeon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Openingswoord Bondsdag 2012 . . . . . . . . . . . . . 3
Bijbelstudie O.T.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bijbelstudie N.T.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Van de voorzitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Foto-impressie Bondsdag 2012 . . . . . . . . . . . . . 12
In the picture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Organisatienieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Boekbesprekingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

C
ol

of
on

2

Inzenden kopij december-nummer
De kopij voor het december-nummer moet vóór 

21 november bij de drukker (info@boutdruk.nl) aanwezig zijn.

Woorden van Spurgeon

DE HERVORMDE VAAN
Orgaan van de Bond
van Hervormde
Mannenverenigingen
op Gereformeerde Grondslag

ISSN 0167 - 3564

www.hervormdemannenbond.nl

Verschijnt 10 maal per jaar. Voor leden gratis. 
Niet-leden E 13,00 per jaar.
Abonnementen lopen per kalenderjaar. 
Opzeggen voor 1 december.

1e voorzitter: Ds. W. Westland
Oranjestraat 106, 2983 HV Ridderkerk
tel.: 0180 - 412477; dswwestland@hotmail.com

2e voorzitter: Ds. J.P. Nap
Dorpsstraat 180, 6741 AR Lunteren
tel.: 0318 - 483717; dsjpnap@hetnet.nl

1e secretaris: Ds. J. van Dijk
Amsterdamseweg 64, 6712 GK Ede
tel.: 0318 - 615597; ds.j.vandijk@hetnet.nl

2e secretaris: Dhr. C.D. Groenendijk
Koolmees 35, 2986 VB Ridderkerk
tel.: 0180-423817; c.d.groenendijk@hetnet.nl

1e penningmeester: Dhr. C. Oosterom
Jan van Aemstelstraat 7, 3411 XK Lopik
tel.: 0348 - 551496; c.oosterom@planet.nl

2e penningmeester: Dhr. J. van Capelleveen
Valleistraat 60, 3901 RT Veenendaal
tel.: 0318 - 516930; jvancapelleveen@solcon.nl

Lid: Ds. E. de Mots
Johan Willem Frisostraat 38, 7462 GX Rijssen
tel.: 0548 - 519549; e.de.mots@solcon.nl

Lid: Ds. J.H. Lammers (Themadagen)
Pelikaan 34, 2986 TB Ridderkerk
tel.: 0180 - 424636; j.h.lammers@hetnet.nl 

Lid: Ds. A.D. Goijert (Redactie-adres)
Tijgervlinder 44, 3863 GP Nijkerk
tel.: 033 - 8446241; a.goijert3@upcmail.nl

Overlijdensberichten:
J. Bout & Zn., Postbus 3, 1270 AA Huizen
e-mail: info@boutdruk.nl (o.v.v. Herv. Vaan)

Mutaties:
Schriftelijk melden aan het Bondsbureau
Bestuurswijz. moeten naar de 1e secretaris

Adres administratie:
Hervormd Bondsbureau, 
Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk
tel.: 033 - 2456699 
e-mail: bondsbureau@filternet.nl
Bankrekeningnr. 3778.71559 t.n.v.
Herv. Mannenbond op G.G. te Nijkerk

Een doos met parelen

2 Sam. 23 : 5

Dit is niet zozeer één belofte als wel een opeen-
hoping van beloften - een doos met parelen. Het 
verbond is de ark, die alle dingen bevat.
Dit zijn de laatste woorden van David, maar zij 
mogen vandaag de mijne zijn. Wij hebben hier 
een zucht: het gaat mij niet, zoals ik dat zou kun-
nen wensen; er zijn beproevingen, zorgen, en zon-
den. Die maken de peluw hard.
Wij hebben hier een vertroosting. „Hij heeft met mij 
een eeuwig verbond gemaakt”. De HEERE heeft 
zichzelf aan mij ver-
pand, en het verdrag 
verzegeld met het 
bloed van Jezus. Ik 
heb verplichtingen 
aan mijn God, en 
mijn God aan mij.
Dit stelt duidelijk een 
zekerheid in het licht, daar dit verbond eeuwig is, 
wèl geordineerd en bewaard. Er valt niets te vrezen 
van het voorbijgaan van de tijd, het ontbreken 
van een of ander vergeten punt, of van de natuur-
lijke onzekerheid van de dingen. Het verbond is 
een rotsvaste grondslag om in leven en sterven op 
te bouwen.
David voelt voldaanheid: voor verlossing en blijd-
schap verlangt hij niet meer. Hij is verlost en hij is 
verheugd. Het verbond is alles wat een mens kan 
wensen.
O, mijn ziel, wend u deze dag tot uw Heere Jezus, 
die de grote Heere heeft gegeven om een verbond 
te zijn voor het volk. Neem Hem aan om uw „alles 
in allen” te zijn.
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DS. W. WESTLANDOpeningswoord Bondsdag 2012

Bidden en Strijden

„Het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had,
maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had.”

(Exodus 17 : 11)

Beste mensen,
hartelijk welkom op de jaarlijkse Bondsdag 
van onze Hervormde Mannenbond op Ge-
reformeerde Grondslag. De Heere geeft ons 
deze dag, opdat we ons samen bezinnen op 
het thema: Ik geloof in God de Zoon. Dat is 
een duidelijk vervolg op de Bondsdag van 
vorig jaar. Toen ging het over: Ik geloof in 
God de Vader.

Juist in deze tijd, nu alles zo gericht is op de 
mens, op het hier en nu, is het goed om de 
blik omhoog te richten. Om te horen wie de 
Heere is, en wie Hij voor ons wil zijn. Fijn, 
dat u, ds. Messemaker en ds. Westerink voor 
ons willen spreken. We heten u hartelijk wel-
kom, en hopen, dat u met ons een goede dag 
zult hebben.
In mijn openingswoord wil ik ook nog an-
dere gasten noemen. De afgevaardigden van 
onze zusterbonden. Fijn, dat u deze dag met 
ons wilt meemaken. Daaruit spreekt een stuk 
verbondenheid met elkaar. We zijn toch al-
len bezig voor dat zelfde doel: de opbouw en 
uitbreiding van Gods Koninkrijk. We wensen 
u Gods zegen toe in uw arbeid.
Welkom ook aan de medewerkers van druk-
kerij Bout en ons Bondsbureau in Nijkerk. 
Fijn, dat we steeds op een goede manier met 
elkaar kunnen samenwerken, en dat u deze 
dag naar Putten gekomen bent.
Een woord van dank aan de Hervormde Ge-
meente van Putten, de kosters van de kerk en 
de medewerkers van de Aker. U zorgt ervoor, 
dat we op deze mooie plaats kunnen samen-
komen. We groeten ook hen, die vandaag via 
de kerkradio in Putten met ons meeluisteren.
Tenslotte noem ik ook de Regelingscommis-
sie onder leiding van dhr. Dijkgraaf. Jullie re-
gelen heel wat praktische zaken, zodat deze 

dag goed kan verlopen. Ik wijs in dit verband 
ook op de collecte, en op de stands in de 
Aker. Wanneer u een machtigings-formulier 
wilt gebruiken, zorg dat het bedrag, het bank-
nummer en de handtekening erop staat. Van 
harte aanbevolen.
In dit openingswoord wil ik ook noemen ons 
erelid ds. J. Van Wier, die op hoge leeftijd in 
Kampen woont. Hij mag nog in ons midden 
zijn, terwijl ons andere erelid, ds. H. Visser 
op 30 augustus door de Heere werd thuis 
gehaald. Met weemoed en dankbaarheid ge-
denken we, hoe ds. Visser bijna 25 jaar in 
het bestuur van onze Mannenbond heeft ge-
zeten, waarvan 11 jaar als voorzitter. In zijn 
openingswoorden, destijds in Utrecht, liet hij 
een helder geluid horen, en wees ons steeds 
op het enige fundament Jezus Christus. Hij 
was bewogen over de kerk en sprak met liefde 
over de kerk. Ons meeleven gaat uit naar zijn 
vrouw en kinderen, die hem zo zeer zullen 
missen. De Heere zij mevrouw Visser op haar 
hoge leeftijd goed en nabij. Wij blijven ach-
ter, en worden geroepen de fakkel van het 
woord verder te dragen, ook naar de volgen-
de generaties. En dan komt het aan op Bid-
den en Strijden.

Bidden en Strijden

Daarom heb ik vanmorgen gelezen uit Exo-
dus 17. Het is een bekende geschiedenis. Het 
volk Israël trekt door de woestijn, op weg 
naar de berg Sinaï. En dan worden ze onver-
wachts aangevallen door de Amalekieten. Af-
stammelingen van Ezau.
Je merkt hier weer de broederhaat tussen Ezau 
en Jacob. De strijd van de duisternis tegen het 
Licht. Die strijd gaat door. Tot op vandaag 
toe. Wie Christus, het Licht der wereld, leert 
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volgen, wordt in de strijd gezet. En de vorst 
der duisternis weet precies onze zwakke pun-
ten en zwakke momenten te vinden. Israël 
werd aangevallen, achter in het leger, in de 
late middag. Toen ze al vermoeid van de dag-
tocht waren. En zo weet de satan ook precies 
wanneer u en ik het minste weerstand kun-
nen bieden. En misschien vraagt u zich af: 
hoe zal ik het volhouden in de strijd? Welnu, 
dat wordt ons in Exodus 17 duidelijk gezegd, 
wat we hebben te doen: Bidden en Strijden.
Jozua, de knecht van Mozes moet de volgen-
de dag met een aantal mannen in de aanval. 
Niet afwachten, niet lijdelijk toezien. Maar 
de strijd in. Dat geldt ook voor ons: „Strijd de 
goede strijd des geloofs”. En de Heere geeft 
ons het wapen in handen: het zwaard van de 
Geest, dat is Gods Woord (zie Efeze 6). En dan 
zou je kunnen zeggen, dat onze mannenver-
enigingen een oefenplek zijn. Om dat zwaard 
van Gods Woord te leren hanteren. Daarom 
bezig blijven met Bijbelstudie: persoonlijk, 
maar ook samen in de gemeente. Maar dat 
niet alleen:

Bidden

Ook het gebed. Jozua gaat het slagveld op om 
te strijden. Maar Mozes gaat de berg op, om te 
bidden. Samen met 2 andere mannen: Aäron 
en Hur. En als Jozua de strijd begint, dan zien 
we Mozes staan. Met de hand opgeheven, de 
staf omhoog. Dat zegt ook iets van zijn ge-
bed. De hand omhoog: Heere, van U zijn we 
afhankelijk. Wil onze lege hand vullen met 
Uw genade. En de staf omhoog: dat is pleiten 
op Gods almacht en trouw. Heere, met die 
staf mocht ik wonderen doen in Egypte. Met 
die staf sloeg ik het water van de Roze Zee 
weg. Heere, doe het ook nu. Help ons zoals 
U het eerder ook gedaan hebt. En zo mogen 
ook wij biddend pleiten op Gods almacht 
en trouw. Want dan wil de Heere horen 
en verhoren. Niet óm het gebed, maar wel 
óp het gebed. Alleen om de verdienste van 
Christus.
Zie maar naar Jozua en zijn mannen. De 
strijd is voorspoedig. Ze worden gedragen 
op de vleugels van het gebed. Totdat ineens 
de vijand weer komt opzetten. Hoe kan dat? 
Mozes werd moe! Hij is ook maar een mens. 
Hij verslapt in het gebed. De staf is niet meer 
omhoog geheven. Dat is een waarschuwing 

voor ons: als het gebed verslapt, persoonlijk 
en in de gemeente, dan krijgt de satan zijn 
kans! Daarom zegt de apostel Paulus: „Houdt 
aan in het gebed”. En wees elkaar daarin tot 
steun. Want wat zien we nu: Aäron en Hur 
zijn niet voor niets meegekomen. Aäron, 
straks de hogepriester. Een ambtsdrager zou-
den we kunnen zeggen. Maar ook Hur, een 
man, die verder onbekend blijft. Ze zoeken 
een steen op, waar Mozes op kan zitten, en 
steunen zijn armen. Ze ondersteunen hem in 
het gebed. En dat is beneden op het slagveld 
te merken. De vijand moet het verliezen. Is-
raël krijgt de overhand.
Dat is een aansporing voor ons. Om als 
Aäron en Hur tot steun te zijn in het gebed. 
Ambtsdragers, maar ook heel onopvallende 
mannen zoals Hur. Bidden voor u zelf. Bid-
den voor uw gezin. Samen bidden in de ge-
meente, op de mannenvereniging. Dat zal 
te merken zijn. Want daar kan de satan niet 
tegen op. Bidden en strijden, de Heere is mijn 
Banier! Zo wordt ons de krijgstactiek geleerd, 
en daarin is Mozes een voorbeeld. Maar wat 
zou het arm zijn, als we alleen maar naar Mo-
zes zouden kijken. Want Mozes was ook maar 
een mens. Hij werd moe. Hij verslapte in het 
gebed. Maar achter Mozes zie ik een andere 
bidder oprijzen, de Heere Jezus Christus.

De Heere Jezus Christus

Hij heeft biddend gestreden. Tijdens Zijn 
rondwandeling op de aarde. En vooral in de 
gang van Zijn lijden. Zo heeft de Heere Jezus 
de macht van satan overwonnen. In kruis en 
opstanding. De satan gebroken in zijn kracht. 
Maar de macht van satan is nog niet vernie-
tigd. Daarom duurt de strijd nog voort.
Net als voor Israël. Ze moesten strijden tot de 
avond toe. Zo is het nog: strijd tot de avond 
van ons leven. En het kan gebeuren, dat je 
net als Mozes moe wordt, dat je verslapt in 
het gebed. Hoe houd ik het vol? Dat kun je 
ook denken, als je ziet op het grote verband 
van Gods Kerk. Strijd, de eeuwen door, tot 
de avond van deze wereld. Strijd totdat de 
dag van Christus’ Wederkomst aanbreekt. 
Maar in die strijd, persoonlijk, maar ook als 
kerk, mogen we zien op Hem. Ja, zie op de 
Heere Jezus! Hij staat als de meerdere Mozes 
op de berg. Hij is opgevaren naar de hemel. 
Hij is aan de rechterhand van Zijn Vader. En 
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DS. J.P. NAP

Bijbelstudie O.T.
Aan de kaak gesteld

Amos 3

Vanwege onze hardleersheid en hardho-
rendheid is de oproep uit vers 1 tot luiste-
ren (HSV) en tot horen (SV) telkens weer 
nodig. Denk aan Psalm 34:12: Kom, kinde-
ren, luister naar mij. En vooral aan Matth. 
17:5: Luister naar Hem, of: Hoort Hem 
(SV). Dat is een oproep om te horen naar 
de Zoon van God, onze hoogste Profeet en 
Leraar. En welke profeet zegt ook al weer: 
Hoort en uw ziel zal leven?! Daarom roept 
de profeet Amos ook Israël op om naar de 
Heere te luisteren. Opdat zij leven.

Vers 1-2 Luister!

Dit derde hoofdstuk van Amos sluit aan op 
de twee vorige. De profeet heeft vele volken 
rondom Israël aangesproken en tenslotte ook 
het tweestammenrijk Juda en het tienstam-

menrijk Israël. Allen zijn op hun zonden 
gewezen, alsook op de straffen die zullen 
komen in geval van onbekeerlijkheid. In dit 
derde hoofdstuk richt de profeet zich in het 
bijzonder tot het verbondsvolk van God. Nóg 
hebben zij de mogelijkheid om zich te beke-
ren tot de Heere, tot eer van Hem te leven en 
aan het oordeel te ontkomen.
Wat is dit volk bevoorrecht boven alle vol-
ken. Onomwonden klinkt dit in vers 2: “Al-
leen u heb ik gekend uit alle geslachten op de 
aarde”.  Andere volken moesten Gods getui-
genissen en verbondsgeheimen missen, maar 
tot Israël kwam de Heere. Het woord “ken-
nen” is een diep woord. Het betekent maar 
niet, dat de Heere van hun bestaan af weet, 
maar dat Hij hen kent in liefde en genade. We 
lezen het ook in Ex. 2:25 (HSV: zich ontfer-
men). Deze grote liefde en zorg van God voor 
Zijn volk wordt ook onderstreept door de 

Hij leeft om voor ons te bidden. Hij bidt om 
vergeving, pleitend op Zijn volbrachte werk. 
Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben 
een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. 
En Hij is een Verzoening voor onze zonden. 
Hij bidt ook om bewaring: „Vader bewaar ze 
in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt. Ik bid 
niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, 
maar dat Gij hen bewaart van de boze”. Hij 
bidt ook om de zaligheid van zijn kerk: Vader, 
Ik wil, dat waar Ik ben, ook zij zijn, die Gij 
Mij gegeven hebt (Johannes 17).
Hij leeft om te bidden. En Zijn armen worden 
nooit moe!

Daarom zie op Hem. Je staat niet alleen in 
de strijd. Hij is er. Hij ziet u. Hij kent u. En 
daarom kunnen we verder in het strijdperk 
van dit leven. De Heere is mijn Banier! Straks 
valt de avond over deze wereld, maar de grote 
Morgen van Christus’ Wederkomst is nabij. 
Dan worden al Zijn vijanden voorgoed over-
wonnen. En dan mag Zijn kerk delen in de 
overwinning van haar Koning.

  „Wij steken het hoofd omhoog,
  en zullen de eerkroon dragen.
  Door U, door U alleen,
  om het eeuwig welbehagen.”

(Psalm 89 : 8)
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herinnering aan de uittocht uit Egypte, vers 
1. Telkens weer in het OT wordt dit machtige 
heilsfeit naar voren gebracht. De Heere heeft 
Zijn volk van jongs af geleid.
Maar nu moet het volk niet denken, dat zij 
vanwege hun bevoorrechte positie wel ge-
makkelijk onder het oordeel uit zullen ko-
men. Integendeel. Uit vers 2b blijkt, dat hun 
uitverkiezing (in deze brede verbondsma-
tige zin) niet leidt tot verlichting, maar tot 
verzwaring van hun oordeel.  Hij zal al hun 
ongerechtigheden vergelden. Hoe leerzaam 
is dat ook voor ons, die tot de verbondsge-
meente behoren. Op geen enkele manier 
verkondigt Amos een verbondsautomatisme. 
Gods liefde en trouw zijn niet bedoeld als 
gemakkelijke kussens, maar als oproepen tot 
bekering. Trouwens, de Heere heeft ook met 
andere volken Zijn positieve bemoeienis, 9:7.
Dit hoofdstuk is wel vooral tot het tienstam-
menrijk Israël gericht, zoals blijkt uit de ver-
melding van Samaria in de verzen 9 en 12, 
maar toch moet ook Juda goed meeluisteren, 
want het gaat volgens vers 1 ook om een 
woord tot het hele geslacht van de Israëlie-
ten, dat uit Egypte is uitgeleid.

Vers 3-6 Oorzaak en gevolg

In deze verzen worden door Amos enkele heel 
eenvoudige voorbeelden genoemd. Het zijn 
vergelijkingen, die hij als veeherder vooral 
ontleent aan het natuur- en landleven. Steeds 
volgt het één uit het ander. En de conclusie 
is in vers 7 en 8, dat ook Amos alleen maar 
kan profeteren omdat de Heere aan hem Zijn 
geheimenissen heeft geopenbaard.
Twee mensen gaan alleen samen, als zij el-
kaar ontmoet hebben, vers 3. Dat kan elk 
begrijpen. De vraag is nog wel of deze voor-
beelden alleen dienen om de relatie oorzaak 
en gevolg te illustreren, en zij dus door Amos 
willekeurig gekozen zijn, of dat zij ook nog 
iets zeggen over de relatie van de Heere tot 
Israël. Dit laatste is best mogelijk. De twee die 
samen wandelen zijn dan de Heere en Zijn 
volk. Zij hebben elkaar immers ook ontmoet. 
En dat ging van de Heere uit.
Een leeuw brult pas, als hij zijn prooi (bijna) 
heeft, vers 4a. Zo brult de Heere nu en staat 
op het punt om Israël te bespringen met Zijn 
gericht. Maar bekering is nog mogelijk.
Een jonge leeuw laat vanuit zijn hol zijn ge-
grom horen, als hij bezig is zijn prooi te ver-

slinden, vers 4. Zo is voor Israël het gericht al 
dichterbij dan men denkt. Men is reeds prooi 
van God.
Een vogel duikt alleen naar beneden, als er 
lokaas in de val is, vers 5a. Zo is Israël geval-
len in verzoeking.
En de strik wordt alleen van de grond op-
genomen, als er een vogel gevangen is, vers 
5b. Zo is Israël als een domme vogel die een 
lekkere buit wil vangen, maar juist daardoor 
omkomt.
Een volk beeft, als de bazuin geblazen wordt 
ten teken dat de vijand voor de poort staat, 
vers 6a. Zo moet Israël bevend tot God gaan, 
nu zij over het oordeel horen.
Gebeurt er ooit een kwaad in de stad zonder 
dat de Heere dat heeft gedaan, vers 6b. Zo zal 
nu ook het kwaad over Israël van Gods kant 
komen.

Bij al deze voorbeelden kun je zeggen: van 
het één komt het ander. Er is een oorzaak en 
een gevolg. Zo is het nu ook in het leven van 
Amos. Omdat de Heere hem als profeet heeft 
geroepen, profeteert hij. Hij is beslist niet uit 
eigen beweging begonnen. Hij is niet door 
onbehoorlijke middelen ingedrongen, art. 31 
NGB.

Vers 7-8 Tot profeet geroepen

In vers 7 lezen we de dubbele naam “Heere 
HEERE”. Met “Heere” wordt God als de Ma-
jesteitelijke aangeduid. De Algebieder. Hij die 
alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij 
die ook de oordelen kan doen komen, in ver-
band waarmee Hij door Amos laat waarschu-
wen. Met “HEERE” wordt Zijn verbondsnaam 
weergegeven. Jahweh. De Getrouwe. HEERE 
is Zijn gedenknaam, Hosea 12:6. Het is bij 
voorbaat indrukwekkend, dat Amos God zo 
aanduidt: Heere HEERE. Ook in 1:8 hoorden 
we die dubbele naam.
Niet alleen voor Israël is dit alles indrukwek-
kend. Ook voor Amos zelf. De Heere HEERE 
heeft als een leeuw gebruld. Wie wel eens een 
leeuw van dichtbij heeft horen brullen, weet 
welke siddering er dan door je heen gaat. 
Zo heeft Amos als veeherder de stem van de 
Heere gehoord. Van buitenaf, ja van bovenaf 
is hij gedrongen om het Woord van God aan 
het volk door te geven. Hij kan er niet meer 
onderuit.
Aandacht verdient ook de uitdrukking in vers 
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7 dat de Heere Zijn geheimenis (SV: verbor-
genheid) aan Zijn dienaren heeft geopen-
baard. Dat is de boodschap die God aan Zijn 
profeten onthult, opdat zij die voor het volk 
zullen onthullen. In het NT wordt met name 
Christus als de inhoud van dit geheimenis ge-
predikt. Wat een heerlijke genade van God, 
als wij gaan inzien dat wij het oordeel ver-
diend hebben vanwege onze zonden, maar 
dat er in Christus eeuwige redding is door 
Zijn verzoeningswerk op Golgotha. En wie 
zou daar dan over kunnen zwijgen?!

Vers 9-10 Onrecht in Samaria

Tot de Israëlieten van het noordelijke rijk 
dringt de ernst van Amos’ boodschap blijk-
baar niet dadelijk door. Daarom roept hij 
denkbeeldige gezanten uit Egypte en Asdod 
op om maar eens een kijkje te nemen in Sa-
maria, de hoofdstad van het tienstammen-
rijk. De Israëlieten hebben de eeuwen door 
heel wat verdrukking ervaren van de kant 
van Egypte en het Filistijnse Asdod. Nu zul-
len deze voormalige verdrukkers kunnen 
zien, hoe Israël zelf als verdrukker optreedt; 
namelijk hun welgestelden ten opzichte van 
de armen van het land.

Welke zonden zijn daar? Wel, als die Egyp-
tenaren en Asdodieten gaan kijken op de 
bergen van Samaria, zullen zij “grote verwar-
ring” (SV: grote beroerten) zien en “verdruk-
king” (SV: de verdrukten). Het eerste duidt 
aan een omkering van de morele waarden 
en het tweede wijst op geweld en afpersing. 
Het gaat om verdrukking van de armen door 
de rijken. Daarom zegt vers 10, dat in de 
paleizen “geweld en verwoesting” opgesla-
gen worden. Dat zijn in figuurlijke zin hun 
schatten en daardoor verzamelen zij financi-
ele schatten. Kortom, zij weten niet te doen 
wat recht is, spreekt de HEERE. Denk hierbij 
aan de beroemde woorden uit Micha 6:8: Wat 
vraagt de Heere van u dan recht te doen… 
Hierbij moeten we beseffen, dat het niet al-
leen gaat om sociaal onrecht door verdruk-
king van de sociaal-zwakken, maar dat het 
gaat om religieus onrecht door verbondsver-
lating. Want de HEERE heeft in Zijn wetten 
Zijn zorg voor de arme en verdrukte bekend 
gemaakt. Er mag geen arme in Israël zijn. In 
Samaria wordt echter het verbond van de 
Verbondsgod overtreden.

Vers 11-15
Aankondiging van oordeel

De tegenstander (Assyrië?) zal komen om Sa-
maria te verwoesten, de vesting en de palei-
zen. En alle schatten die zij verzameld had-
den zullen geplunderd worden. Hoogstens 
zal een armzalig restje gered worden, zoals 
een herder soms een paar botten of een stuk-
je oor kan redden uit de muil van een leeuw 
die een schaap doodde. Zo zal ook van de 
Israëlieten in Samaria, die een luxe leventje 
leiden op hun bedden en rustbanken, niets 
overblijven.
Sommige verklaarders horen in die botten en 
dat oortje nog iets van een “rest” die door de 
Heere gered wordt. Maar dat klinkt hier toch 
niet erg waarschijnlijk. Wel wordt in 5:15 
over een rest gesproken (Jozefs overblijfsel).
In vers 13 volgt de waarschuwing aan het 
huis van Jakob. Hiermee wordt in dit ver-
band het noordelijke rijk weer bedoeld, Isra-
el, maar ook Juda mag en moet meeluisteren, 
vgl. vers 1.

De formulering van vers 13 is wat eigenaar-
dig. Anderen worden door Amos opgeroepen 
om Jakob te waarschuwen. Maar wie die an-
deren zijn wordt niet duidelijk gezegd. Mo-
gelijk zijn het het al genoemde Egypte en 
Asdod, mogelijk zijn het Amos’ hoorders. De 
bedoeling is in elk geval duidelijk: de Heere 
HEERE, de God van de legermachten (let op 
de majesteitelijke uitvoerigheid van Gods 
naam)  gaat de overtredingen van Zijn ver-
bondsvolk vergelden. De altaren van Bethel 
worden met name genoemd! Daar vindt, 
evenals in Dan, de kalverendienst plaats. De 
Heere wordt niet op de juiste wijze gediend. 
Deze altaren zullen verwoest worden. Hieruit 
kunnen wij afleiden, dat het sociale onrecht 
in het land voortkomt uit een verwrongen 
religiositeit. De verbastering van het dienen 
van God is de bron van alle ellende. Hoe ligt 
dit in ons eigen land?

De horens van het altaar zullen afgehakt wor-
den. Israël kan dan nergens meer zijn toe-
vlucht nemen. Geen redding meer. Wat een 
oordeel. Te laat! Ook de huizen van de rijken 
zullen weggevaagd worden. Hoe belangrijk 
om bijtijds onze zaligheid in Christus te zoe-
ken!
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Wie niet aan bed gebonden is, gaat da-
gelijks heel wat deuren door. De slaapka-
merdeur, de keukendeur, de voordeur, de 
winkeldeur... Veel van die deuren gebrui-
ken wij, zonder er erg in te hebben. Er zijn 
echter ook deuren die een grens markeren: 
Neem de deur van het ziekenhuis. Wat een 
zucht van verlichting kan er door je heen 
gaan, wanneer je na een geslaagde behan-
deling door de deur van het ziekenhuis 
naar buiten stapt. Of neem de gevangenis-
deur. Die markeert de grens tussen gevan-
genschap en vrijheid. Ook de Deur waar 
het in Johannes 10 over gaat, markeert een 
grens. Deze Deur maakt het verschil tussen 
leven en dood, tussen honger lijden en over-
vloed hebben.

De Heere Jezus ontleent het beeld van de deur 
(vers 7/9) aan het herdersleven: De Heiland is 
de deur van de schaapskooi. In de Palestijns-
Joodse cultuur van de eerste eeuw van onze 

jaartelling is een herder met een schaaps-
kudde een alledaags verschijnsel. Geen won-
der dat de Evangeliën meerdere toespelingen 
op het herdersleven bevatten (Matth. 9:36, 
18:12-14, 26:31, Markus 6:34, Lukas 15:1-5). 
Ook in Johannes 10 gebruikt de Heere Jezus 
meerdere observaties uit het herdersbestaan 
om Zijn onderwijs te verhelderen. 

Herders en dieven (vers 1-2)

In het vorige hoofdstuk beschrijft Johannes 
hoe de Heere Jezus op de sabbat een blindge-
boren man heeft genezen. De Farizeeën, de 
geestelijke leiders van Jezus’ dagen, behan-
delen deze blindgeboren man ruw en liefde-
loos: Zij ondervragen hem tweemaal (9:15v., 
24v.), ze schelden hem uit (9:28) en tenslotte 
werpen ze  hem uit de synagoge (9:34). Dat 
laatste houdt in dat de blindgeboren man 
wordt uitgestoten, geëxcommuniceerd, uit 

Bijbelstudie N.T.

DS. H.J.T. LUBBERS

Ik ben de Deur
Johannes 10 : 1–10

??Gespreksvragen:Gespreksvragen:
1. Het behoren tot Gods verbond schept een verantwoordelijkheid. Legt u dat eens 

uit.
2. Betekent vers 2, dat iemand die “uitverkoren is tot het eeuwige leven” (vgl. Efeze 

1:5 en 11) toch niet zeker kan zijn van zijn eeuwig behoud?
3. Vers 6b kom je vaak tegen, als het gaat over Gods voorzienigheid. Hoe kijkt u er 

tegen aan, dat de Heere het kwaad doet, d.w.z. dat Hij onheil brengt?
4. Amos moet Gods geheimenis prediken. Wat wordt in het NT aangeduid als Gods geheime-

nis? Zie bijv. Efeze 3:1-13 en Rom. 11:25.
5. In vers 9 moeten Egypte en Asdod gaan kijken naar de zonden van Israël. In Micha 1:10 

wordt daarentegen gezegd: Maak het (de zonden) niet bekend te Gath. Hoe is dit verschil 
te verklaren? Hoe moeten wij onze kerkelijke zonden aan de wereld bekend maken, of juist 
verzwijgen?

6. Het sociale onrecht in Israël heeft een duidelijke religieuze achtergrond, vers 14. Is dat ook 
in onze hedendaagse situatie het geval?
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de Joodse gemeenschap(!). De Heiland zoekt 
deze man juist op en maakt Zichzelf aan hem 
bekend, waarop de blindgeboren man ge-
loofsbelijdenis aflegt (9:35-38). 
Hoofdstuk 10 staat niet op zichzelf, maar 
sluit direct bij de gebeurtenissen uit hoofd-
stuk 9 aan (het verband tussen hoofdstuk 9 
en 10 wordt ook onderstreept door 10:19-21, 
waar teruggegrepen wordt op de genezing 
van de blindgeboren man). In vers 1-2 zet de 
Heere Jezus ze tegenover elkaar: Aan de ene 
kant dieven en rovers, die de schaapskooi van 
elders binnen klimmen (vers 1), en aan de 
andere kant de herder, die door de deur naar 
binnen gaat (vers 2). 
De profeten van het Oude Testament klagen 
de leiders van Gods volk meer dan eens aan 
als slechte herders, die hun plicht verzaken 
en de kudde uitbuiten en uitmergelen (Ez. 
34, Jes. 56:9-12, Jer. 32: 1-4, 25: 32-38, Zach. 
11:15-17). Tegen deze achtergrond is duide-
lijk dat Jezus met dieven en rovers doelt op 
de leiders van het volk (zoals de Farizeeën). 
Zij zijn meer geïnteresseerd in de wol en het 
vlees van de schapen, dan dat zij zich druk 
maken om de taak die zij ten opzichte van de 
schapen hebben: Leiden, voeden en bescher-
men. 

Schapen (vers 3-5)

Een schaapskooi in Jezus’ dagen bestond vaak 
uit niet meer dan een omheining van stenen 
met een opening die als ingang diende. Soms 
ging de herder in deze deuropening liggen 
slapen. Blijkens vers 2 en 3 denkt de Heere 
Jezus hier echter aan een schaapskooi waar 
een echte deur in zit. Vaak verbleven meerde-
re kuddes (van verschillende herders) in een 
en dezelfde kooi. Wellicht kunnen we bij de 
deurwachter van vers 3 het best denken aan 
een ingehuurde onderherder, die ’s nachts de 
toegang bewaakte. Een herder die zijn eigen 
schapen komt ophalen, zal natuurlijk via de 
deuropening naar binnen gaan. 
De verzen 3-5 noemen nog een kenmerk van 
een echte herder: De schapen kennen zijn stem. 
In het Midden Oosten gaat een herder net 
buiten de schaapskooi staan (waar dus vaak 
verschillende kuddes in verblijven) en laat 
een geluid horen. Alleen zijn eigen schapen 
reageren daarop en zij verzamelen zich rond 
hun herder. De herder van vers 3 gaat echter 

nog een stap verder: Hij roept zijn schapen 
bij hun naam. Zo komt de Heere Jezus tot de 
schaapskooi van de Joden. Hij roept Zijn ei-
gen schapen één voor één bij elkaar (zoals de 
blindgeboren man), om Zijn eigen Messiaan-
se kudde te vormen. 

Een westerse herder drijft zijn schapen voor 
zich uit, vaak met behulp van een herders-
hond, maar schaapherders uit het Midden-
Oosten (toen en nu) leiden hun kudde. Dat 
is een prachtig beeld voor de relatie tussen de 
Heere Jezus en Zijn volgelingen: De Herder 
gaat aan kop en de schapen volgen simpel-
weg omdat zij de stem van de Herder kennen 
(vers 4). Kent u (door genade) Zijn stem? Dat 
zal dan te merken zijn uit het feit dat u de 
Herder volgt! 

De Deur (vers 7-10)

De verzen 7-10 vormen een uitbreiding van 
het in vers 1-5 reeds genoemde beeld van de 
deur van de schaapskooi. Het beeld verschuift 
ook iets: Jezus is niet de Herder die door de 
deur gaat, maar Hij is Zelf de Deur (vers 7). 
Deze deur heeft volgens vers 9 twee functies: 
a.) Jezus is de Deur naar het behoud (vers 9a) 
en b.) Jezus is de Deur naar de overvloed (vers 
9b).

a. De Deur naar het behoud   

Een schaap dat aan het einde van de dag door 
de deur van de schaapskooi naar binnen gaat, 
is veilig tegen de gevaren van de nacht (zoals 
de wilde dieren). De ingang van de schaaps-
kooi wordt immers bewaakt. Zo is Jezus de 
Deur naar de geborgenheid. Hij verlost ons 
van de komende toorn (1 Thess. 1:10). Van 
nature staan wij buiten het Koninkrijk van 
God. We hebben onszelf buiten de gemeen-
schap van God gesloten. En nog zo vaak, ook 
in het leven van het geloof, sluiten we Hem 
buiten ons leven. Maar er is een verse en le-
vende weg, door het bloed van Jezus (Hebr. 
10:19-20). Christus liet Zich buitensluiten in 
de helse benauwdheid, om voor weerloze en 
dwalende schapen de deur naar het leven te 
openen. ‘Ik ben de Deur’ – daarin klinkt dus 
het volle Evangelie. Het leven, de redding, 
het behoud is bereikbaar, dankzij Jezus’ kruis 
en opstanding.  
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Tegelijk: Jezus is niet een deur, maar Hij is de 
Deur. Alleen wie door Jezus binnengaat (dat 
wil zeggen: Wie in Hem gelooft) zal behou-
den worden. De zaligheid is in geen ander. 
Buiten Jezus is geen leven. Een schaapskooi 
heeft geen achterdeur. Toch zijn er vele an-
deren, die beweren dat zij de deur naar het 
geluk zijn. Daar zinspeelt de Heere Jezus op 
in vers 8. In Jezus’ dagen waren er vrijheids-
strijders, die een opstand tegen de Romeinen 
organiseerden. Maar het liep uit op een bloe-
dige oorlog. Ook de Farizeeën en Schriftge-
leerden wezen een deur naar de redding aan: 
‘Leef vroom en stipt, dan werk je jezelf de 
drempel bij God wel over’. En alle eeuwen 
door zijn er van die valse messiassen. Dicta-
tors die een vrederijk op aarde beloven. Valse 
profeten, goeroe’s, sekteleiders, die hun vol-
gelingen met prachtige beloftes in de greep 
houden. Ook op andere manieren wordt ons 
de weg naar het zogenaamde echte leven ge-
wezen. Geluk is volgens velen alleen maar 
uit te drukken in Euro’s. Allerhande reclames 
schreeuwen het ons toe: ‘Dit moet je hebben, 
deze deur moet je nemen!’ En wat zijn er niet 
een spirituele boeken en cursussen op de 
markt: ‘Luister naar je innerlijke stem. God is 
de oerbron in jezelf’. 

De Heere Jezus onthult het ware gezicht van 
al die andere toegangen: Het zijn dieven en 
moordenaars. Hoe vaak in de geschiedenis is 
dat niet bewaarheid: Dictators en leiders die 
stelen (ze verrijken zichzelf ten koste van hun 
onderdanen), slachten (een mensenleven telt 
niet voor ze) en verwoesten (ze vertrappen wat 
waardevol is). Maar Jezus is niet gekomen om 
Zijn schapen kaal te plukken. Hij is gekomen, 
opdat zij leven hebben (vers 10). Wie in de 
Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven! 

In dit Ik ben-woord klinkt het rijke Evange-
lie: Ik zie een poort wijd open staan… Tegelijk is 
dit een woord waarin de laatste ernst van het 
leven doorklinkt. Want de deur uit Johannes 
10 gaat ook een keer dicht. Net als bij de ark. 
God sloot de deur. Dat betekende absolute 
veiligheid voor Noachs gezin. Maar het bete-
kende tegelijk het einde voor wie buiten was. 
Wie weigert door de Deur van Johannes 10 te 
gaan, blijft buiten. En dat betekent omkomen 
in het verderf, eeuwig in de buitenste duister-
nis, waar gejammer is en tandengeknars (Mt. 
7:13, 8:12, 22:13). Bent u binnen of buiten? 

b. De Deur naar de overvloed

Vers 9b benoemt de tweede functie van de 
Deur. Een schaap heeft niet alleen bescher-
ming nodig, maar ook voedsel. De schapen 
van de kudde moeten iedere dag door de deur 
(in- en uitgaan), om op de grazige weiden te 
komen. Daar is overvloed (vers 10). We kun-
nen bij die grazige weiden het best denken 
aan het Woord van God, want dat is voedsel 
voor het hart (zie Ps. 119:103, Jer. 15:16, 1 
Petr. 2:2). En wat een overvloed is er niet te 
vinden in de Heilige Schrift! Het is eigenlijk 
te veel om op te noemen! Door het Woord 
voedt Christus ons als Hogepriester, met de 
vergeving door Zijn bloed. In het Woord is te 
smaken en te zien, dat de HEERE goed is (Ps. 
34:9) voor slechte mensen. Door het Woord 
laat Christus ons als Profeet genieten van Zijn 
hemels onderwijs. Hij onderwijst ons en leert 
ons de weg die wij moeten gaan (Ps. 32:8). 
Door het Woord laat Christus ons als Koning 
Zijn opstandingskracht proeven, waardoor 
wij onze oude natuur leren doden en in een 
nieuw, godzalig leven leren wandelen. Uit 
Zijn volheid ontvangen wij werkelijk genade 
op genade (Joh. 1:16). 
In het geestelijk leven kunnen er ook dorre 
periodes zijn, waarin de overvloed van het 
christenleven niet ervaren wordt. Zou dat 
niet vaak hiermee te maken hebben, dat wij 
de Deur vergeten te gebruiken? Dat wij ver-
sloffen in ons gebedsleven (niet door de Deur 
Jezus Christus toegaan tot de troon van Gods 
genade)? Dat wij de Bijbel te vaak gesloten 
laten (niet de grazige weiden van het Woord 
opzoeken)? 
Ingaan en uitgaan – schapen doen dat dage-
lijks, want anders verhongeren ze. De Hei-
lige Geest leert ons om dat voorbeeld van de 
schapen te volgen. Dagelijks de Heere Jezus 
nodig hebben. Dagelijks de groene weide van 
het Woord in. Trouw zijn onder de bediening 
van het Woord en de sacramenten. Hoe meer 
je eet, hoe meer je de smaak te pakken krijgt. 
Wie door de Deur ingaat en uitgaat, mag ze-
ker weten dat de belofte waar is: Die zal weide 
vinden. Totdat de dag aanbreekt waarop God 
deze belofte volkomen vervult, zoals Johan-
nes op Patmos schrijft: ‘Zij zullen geen honger 
of dorst meer hebben (...) want het Lam, Dat in 
het midden van de troon is, zal hen weiden en 
zal hen geleiden naar de levende waterfonteinen’ 
(Openb. 7:16-17).
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Van de voorzitter... 
DS. W. WESTLAND  

1. De Heere Jezus heeft het over dieven en rovers, die stelen, slachten en verder-
ven. Aan wie moeten we dan denken? Zou u dat ook concreet in onze tijd aan 
durven wijzen? Wat is het verschil tussen zulke dieven/rovers en de Heere Jezus?

2. In Mattheüs 7:13-14 gaat het over de enge poort. In hoeverre sluit dit beeld aan 
bij Johannes 10? Wat zijn de eigen accenten van het beeld van de enge poort en 
het beeld van de Deur uit Johannes 10? 

3. De Heere Jezus is de Deur naar het behoud. Wat is ingaan door de Deur precies? Waarom is 
het levensgevaarlijk om buiten te blijven?   

4. De Heere Jezus is ook de Deur naar de overvloed. Wat is geestelijk voedsel volgens u? Hoe 
ontvangen we dat? 

5. Geestelijk gevoed worden – wat heeft dat met het sacrament van het Heilig Avondmaal te 
maken? Zie artikel 35 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 

??
Gespreksvragen:Gespreksvragen:

Bondsdag 2012
Met dankbaarheid mogen we terugzien op 
de Bondsdag in Putten. Ook nu weer waren 
jullie uit alle streken van het land gekomen. 
Om maar iets te noemen: van Damwoude 
(Fr.) tot Goedereede.

Het was een goede ontmoeting met elkaar. Ik 
merkte een duidelijke betrokkenheid op het 
onderwerp: Ik geloof in God de Zoon.
’s Morgens ging het over de Persoon van Chris-
tus: God en mens in één Persoon verenigd. 
Ds. Messemaker liet vanuit de Ziekentroost 
zien, dat je met deze belijdenis getroost kunt 
leven en sterven. Laat deze belijdenis het fun-
dament blijven voor de kerk, ook in onze tijd!
’s Middags ging ds. Westerink dieper in op het 
werk van Christus. Hoe de Heere Jezus ons on-
derwijst in Zijn Profetisch ambt, als Voorbid-
der voor ons pleit in uw Priesterlijk ambt, en 
ons regeert en leidt in Zijn Koninklijk ambt.
Fijn, dat onze Chr. Gereformeerde collega 
aangaf, dat hij zich echt bij ons thuis voel-
de. We waren dankbaar voor de goede op-
komst en de mooie opbrengst van de collecte 
e 3.880,-. Dat was ruim e 100,- meer dan vo-
rig jaar.

Bovenal past ons de dank aan de Heere, Die 
ons deze mooie dag heeft gegeven!

Welkom

In Oude Pekela (Juliana-kapel) is een man-
nenvereniging opgericht. Op de eerste avond 
gaven zich 14 mannen op. Dat is een goed be-
richt uit het Groningerland. We roepen jullie 
een hartelijk welkom toe in de kring van onze 
Mannenbond. De Heere geve, dat jullie goede 
vergaderingen zullen hebben, en dat het on-
derzoek van Gods Woord tot rijke zegen mag 
zijn voor het persoonlijk leven, maar ook tot 
opbouw van de gemeente in Oude Pekela.

Tenslotte

Een hartelijke groet aan u allen, mede namens 
de andere bestuursleden.
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Foto-impressie Bondsdag 2012

De Regelingscommissie.

Ds. J. Westerink.

Ds. A.D. Goijert.

Het Hoofdbestuur met de sprekers.

Bezoekers Bondsdag. (Foto’s: J. Kiesbrink, Oene)
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DS. P.J. TEEUW

In the picture
De vrouw in het ambt?

Lange tijd was een kenmerk van ‘Gerefor-
meerdebondsgemeenten’, dat men geen 
vrouwelijke ambtsdragers kende. Hoewel 
binnen de Protestantse Kerk in Nederland 
alle ambten voor de vrouw zijn openge-
steld, was en is nog steeds de mening van 
het hoofdbestuur van de GB dat de Bijbel 
geen ruimte laat voor de vrouw in het 
ambt. Maar de laatste tijd zien we dat in 
een aantal gemeenten met de signatuur 
van de GB een discussie op gang gekomen 
is over deze materie en ook dat sommige 
gemeenten ertoe zijn overgegaan om óf 
het ambt van diaken voor de vrouw open 
te stellen óf ook het ambt van ouderling. 
Nu is het belangrijk dat het gesprek hier-
over gevoerd wordt rondom een geopende 
Bijbel. Maar soms blijkt men op grond van 
een persoonlijke ervaring van standpunt te 
kunnen veranderen. In het blad Confessio-
neel (blad van de Confessionele vereniging 
binnen de PKN) was onlangs het volgende 
te lezen.

Daar was een gemeentelid uit een gemeente 
waarin men op Bijbelse gronden geen moge-
lijkheid zag voor vrouwelijke ambtsdragers. 
Deze persoon was het met het standpunt 
van de kerkenraad eens. Toen er een bijzon-
dere dienst in zijn eigen gemeente gehouden 
werd, waar hij niet zo van hield, week hij uit 
naar een andere gemeente. Maar hij wist niet 
dat daar die morgen een vrouwelijke voor-
ganger op de kansel zou staan. Wat gebeurde 
er? Tijdens die dienst werd de man al meer 
geboeid door de wijze waarop die voorgan-
ger de dienst leidde en vooral ook door de 
inhoud van de preek. De preek ging over Elia 
op de Karmel. Het gemeentelid ervoer de 
dienst als indrukwekkend. Maar …. de dienst 
werd wel geleid door een vrouwelijke voor-
ganger. Na de dienst dacht de beste man: hier 
kan toch niemand bezwaar tegen hebben, ik 
in ieder geval niet! Hij was om!

Wat discussies met argumenten pro en con-
tra niet hadden kunnen bewerkstelligen was 
in deze dienst wel gebeurd. De man gaf zijn 
bezwaren tegen een vrouwelijke voorganger 
op. Hij had begrepen dat het niet belangrijk 
is of het Woord door een man of een vrouw 
wordt verkondigd, maar wel of er een Bijbelse 
boodschap wordt gebracht!.
Wat van deze redenering te zeggen? Ik vind ze 
in het blad Confessioneel eerlijk gezegd niet 
zo confessioneel. Hier berust een mening niet 
op afweging van Bijbelse argumenten, maar 
op de ervaring en het gevoel van een kerk-
ganger. Het is duidelijk een post-moderne re-
denering. Ook de paus kan een Bijbelse bood-
schap brengen en heel veel mensen boeien, 
maar daarmee is het pausdom Bijbels niet 
gerechtvaardigd. Op deze wijze kunnen we 
ook alternatieve samenlevingsvormen goed-
praten. ‘Die twee mannen leven zo mooi in 
liefde en trouw, wat kun je daar nu op tegen 
hebben?’ Hier heeft het gevoel en de ervaring 
het laatste woord. Echter confessioneel den-
ken betekent toch dat de Schrift het laatste 
woord heeft. En ik weet wel, dat de vrouw 
in het ambt geen eenvoudige materie is en 
dat het soms moeilijk is om uit te maken wat 
cultureel bepaald is en wat de Heere in be-
paalde teksten wil zeggen en dus ook voor 
ons bindend is. Maar laten we niet het gevoel 
of de ervaring als uitgangspunt nemen, maar 
de Schrift. Daarom ben ik dankbaar voor de 
brochure ‘Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij 
hen. Over man, vrouw en ambt’ ‘van de GB, 
waarin in ieder geval op Bijbelse gronden, 
ook al vormen ‘bondsgemeenten’ binnen de 
PKN een minderheid, men tot de conclusie 
komt dat de Bijbel geen ruimte laat voor de 
openstelling van de ambten voor de vrouw 
in de gemeente. En gelukkig weten we uit er-
varing, ja, dat is ook ervaring, dat heel veel 
vrouwen zonder dat ze in het ambt staan, 
heel veel werk verrichten, dat van onschatba-
re waarde is tot opbouw van de gemeenten.    
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Themadag
Regio Zuid-Holland Zuid

Thema: Wie is God voor U?
Sprekers: Ds. M. Klaassen (Sliedrecht) en ds. 
J.W. Schoonderwoerd (Sliedrecht).
Datum: 24 november 2012, aanvang 10.00 
uur (inloop vanaf 09.30 uur).
Voor koffie en lunch wordt gezorgd.
Locatie Sionskerk te Papendrecht.

VOOR ELKAAR

Ook midden in de winter is er een VOOR EL-
KAAR vakantieweek.
Bent u alleengaand en wilt u de kerstdagen 
graag doorbrengen met anderen?
Dan willen we u attenderen op deze week, 
waarin de Bijbel een centrale plaats inneemt. 
Er is ontspanning, bezinning en een sfeer 
waarin u zich thuis voelt!
Van D.V. 21-28 december 2012 bent u van 
harte welkom in Hotel De Bosrand in Ede.
Deze geheel verzorgde week staat onder lei-
ding van mevrouw T. Wolswinkel-van Laar.
Samen met ds. W.C. Meeuse en enkele andere 
vrijwilligers staat zij deze week voor u klaar. 
De kosten voor deze week zijn: € 560,- en 
€ 50,- toeslag voor een éénpersoonskamer. U 
bent van harte welkom!
Voor informatie en aanmelding kunt u con-
tact opnemen met: mevr. J. Dijs-Oudshoorn, 
tel.: 079-3413487.

Mee met de VOOR ELKAAR
vakantieweken van onze
Vrouwenbond 2013

Zin om mee te gaan? Als gast of staflid?
Natuurlijk met onze VOOR ELKAAR vakan-
tieweken!
Ook in het jaar 2013 hopen we weer diverse 
weken te organiseren. Wie een keer mee ge-
weest is weet uit ervaring hoe fijn deze weken 
zijn.
Kijk snel naar de nieuwe vakantiegids op de 
website: www.hervormdevrouwenbond.nl.

Gasten
Daarom ook nu weer de oproep u aan te mel-
den als gast voor een van de vakantieweken
Met u/jij bedoelen we gasten met een licha-
melijke of verstandelijke beperking of handi-
cap. Er is ook een week voor dementerende 
gasten met hun mantelzorger. Voor 2013 is er 
weer minimaal 1 midweek voor jongeren met 
autisme die niet verstandelijk beperkt zijn. 
Gasten uit het hele land, die zich persoon-
lijk of via kerkenraden aanmelden, gaan op 
vakantie in aangepaste vakantieoorden. Bin-
nenkort zullen de hervormde kerkenraden 
weer worden benaderd met een verzoek op-
gave te doen van gemeenteleden die naar 

Organisatienieuws
Wijzigingen adresboekje 2011

De volgende wijzigingen doorvoeren: 
1) de MV “de Heere is onze Banier’’ te Vin-
keveen (blz. 27) heeft een nieuwe penning-
meester: dhr. H. Oussoren, Demmeriksekade 
15, 3645 AZ Vinkeveen.

2) de MV “Calvijn’’ te Polsbroek en Vlist (blz. 
13) heeft een nieuw bestuur. Voorzitter is dhr. 
M. van Rossum, Noordzijdseweg 99A, 3415 
RA Polsbroek; secretaris is dhr. H. Klarenbeek, 
Dorp 85, 3415 BD Polsbroek; penningmees-
ter is dhr. C. Kok, Zuidzijdseweg 104B, 3415 
PR Polsbroek.

3) de MV “Filemon’’ te Grafhorst (blz. 27)) 
heeft een nieuwe secretaris: dhr. J. Prins, 
Nachtegaal 45, 8271 HT IJsselmuiden.

4) de MV “Boaz” te Hilversum (blz. 5) heeft 
een nieuwe secretaris: dhr. B. Dunsbergen, 
Piet van Egmondstraat 4, 3752 VH Bunscho-
ten.

5) de MV “Calvijn’’ te ’t Harde (blz. 15) heeft 
een nieuwe penningmeester: dhr. J. Laker-
veld, Burg Ulco de Vriesweg 24, 8084 AS 
’t Harde.

6) de “Hervormde Mannenvereniging op 
GG’’ te Nunspeet (blz. 15) heeft een nieuwe 
voorzitter: dhr. N. Westerbroek, Acacialaan 3, 
8071 AP Nunspeet; en een nieuwe secretaris: 
dhr. E.P. Weerd, Albert Neuhuyslaan 18, 8072 
HL Nunspeet. 

Met vriendelijke dank voor uw medewerking,
Ds. J. van Dijk, secr.
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl
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Boekbesprekingen
P. Schalk (red), Daar staan we voor, uitg. De Ba-
nier 2011, 121 blz., € 9,95. 

De laatste tijd is er duidelijk meer aandacht voor 
toerusting van christenen om (op een goede ma-
nier) te staan in onze samenleving. Bovenstaand 
boek is ook met dat doel geschreven. De onder-
titel maakt dit duidelijk: Als christen present in 
de samenleving. Het valt onder een nieuwe serie: 
WeerWoord. Een mooie woordspeling die er op 
wijst om vanuit het Woord Weerbaar gemaakt te 
worden en te zijn m.h.o. datgene wat op meer-
dere fronten gaande is in de maatschappij. De 
ontwikkelingen die door verschillende auteurs 
beschreven worden zijn: de emancipatiegolf, le-
ven en dood, seksualiteit, de zondag en het (bij-
zonder) onderwijs. Er wordt daarvan een zorg-
vuldige analyse gegeven om vervolgens aan te 
geven hoe christenen hiermee om kunnen gaan. 
Overigens worden al deze onderwerpen vooraf-
gegaan door een algemene inleiding van dr. H. 
van den Belt over de liefde die de vrees uitdrijft. 
Een inleiding die pijnpunten ontdekkend bloot-
legt als het gaat om de gereformeerde gezindte. 
Zo biedt dit boek heel veel en zien wij uit naar 
meer delen in deze serie. 

EdM, R.

Drs. H.J. de Bie, Bijbelse theologie van het 
Oude Testament vanuit de gereformeerde 
traditie. Een aanzet en uitnodiging, uitge-
verij Groen te Heerenveen, 2011, 304 blz., 
€ 39,95.

In dit boek beschrijft drs. De Bie de theologie 
van het Oude Testament en dat in samenhang 

hun mening voor zo’n vakantieweek in aan-
merking komen.

Aanmelding en informatie van gasten voor 
de weken van gasten met een lichamelijke 
beperking of handicap en de week voor de-
menterende gasten en hun mantelzorger: 
Aanmelden: mevr. E.C. van Andel-van 
Bergeijk, Burg. v.d. Schansstraat 46, 4281 LK 
Andel, tel. 0183-441774.
E-mail:
gastenvakantieweken.lg@hervormdevrouwenbond.nl.  
Informatie: mevr. T. Kuijt-Verolme, Berg-
straat 2, 4261 BX, Wijk en Aalburg, tel. O416-
691115. 
E-mail:
infovakantieweken.lg@hervormdevrouwenbond.nl.

Aanmelding en informatie van gasten voor 
de weken van gasten met een verstandelijke 
beperking of handicap en voor jongeren met 
autisme: 
Aanmelden: mevr. H. de Jong, Windmolen 
101, 2986 TL Ridderkerk, tel. 0180 - 430860
E-mail:
gastenvakantieweken.vg@hervormdevrouwenbond.nl.
Informatie: mevr. G.A.B. Berkhoff-Prins, 
Molenbeekpark 5, 7461BJ Rijssen, tel. 0548-
517858.
E-mail:
infovakantieweken.vg@hervormdevrouwenbond.nl.

Vrijwilligers 
Deze vakantieweken kunnen alleen dán 
plaats vinden wanneer u als predikant, arts, 
verpleegkundige, verzorgende, leerkracht, 
huisvrouw, fysiotherapeut, student, etc., wilt 
meehelpen in deze weken.
Niet alleen vrouwen maar ook mannen zien 
we graag als staflid. Voor de weken op de boot 
zijn we op zoek naar brandweermensen voor 
de zaterdag en de zondag. 
Vrijwilligers die eerder mee zijn geweest vra-
gen wij zich opnieuw aan te melden. 
Meldt u aan via onze website of onderstaande 
contactpersonen.

Opgave van stafleden voor de weken van 
gasten met een lichamelijke beperking of 
handicap en voor de week met dementerende 
gasten: 
Aanmelden:
www.hervormdevrouwenbond.nl.
Informatie: Mevr. B. Nap-Boer, Dorpsstraat 

180, 6741 AR Lunteren, tel. 0318 - 483717
E-mail: stafledenvakantieweken.lg@
hervormdevrouwenbond.nl.  
De leeftijdgrens is tussen 19-60 jaar.

Opgave van stafleden voor de weken van 
gasten met een verstandelijke beperking of  
handicap en voor jongeren met autisme: 
Aanmelden:
www.hervormdevrouwenbond.nl.
Informatie: Mevr. H.C. Volders, Stoutenbur-
gerlaan 34, 3871 JB Hoevelaken.
Tel. 033 - 25 350 10 en email:
stafledenvakantieweken.vg@hervormdevrouwenbond.nl.

De leeftijdgrens is tussen 18-65 jaar. 
De datum van onze gezamenlijke instructie-
dag vindt u op onze website.



16

D
e 

H
er

vo
rm

de
 V

aa
n 

no
ve

m
be

r 
20

12
met het Nieuwe Testament. Hierbij is de Tenach 
(de Wet, de Profeten en de Geschriften) het uit-
gangspunt.  De Bie volgt niet de diachronische, 
maar de synchronische exegese. Het gaat niet 
om de geschiedenis achter een tekst, maar om 
wat een tekst nu met mensen doet. De theologie 
van elk afzonderlijk bijbelboek wordt behandeld. 
In een nawoord concludeert De Bie dat de oude 
drieslag ellende, verlossing en dankbaarheid ty-
perend is voor het beleven van het geloof, zoals 
dat wordt beleden in de gereformeerde traditie. 
De Bie roept op om te blijven binnen het ‘sys-
teem’ van de NAAM, binnen de gemeenschap 
met God, binnen het verbond. Natuurlijk zijn er 
vragen te stellen. Als De Bie de wraak en vloek 
behandelt, waarover in het Oude Testament ge-
sproken wordt, zegt hij dat het Evangelie anders 
is, omdat Jezus het anders heeft gemaakt. Maar 
is er in het Nieuwe Testament ook niet sprake 
van de toorn van het Lam (Openbaring 6: 16)? 
We bevelen het boek ondanks deze opmerking 
van harte aan. Een uitgebreid tekstregister helpt 
om het boek voor bijbelstudie te gebruiken. Er 
worden ons vanuit het Oude Testament verge-
zichten getoond.   

Ds. J.H. Lammers

J.C. Ryle, Voor al mijn 
zonden, 49 overdenkingen 
voor de lijdensweken, uitg. 
De Banier 2012, 103 blz., 
prijs € 9,95.

Dit boekje vescheen voor 
de lijdenstijd, maar deze 
recensie komt helaas na 
de lijdenstijd. Helaas, om-
dat het gewoon een mooi 
boekje is om in die peri-
ode te lezen. Van de hand 

van de Anglicaanse bisschop Ryle (overleden in 
1900) verscheen ooit een commentaar op het Jo-
hannesevangelie. Aan de hand daarvan zijn deze 
meditaties samengesteld. Op een gedétailleerde 
en aansprekende manier loopt Ryle a.h.w. de 
lijdensgeschiedenis met je door en worden les-
sen eruit op ons leven betrokken. Zelf heb ik ze 
vóór Pasen met stichting mogen lezen. Wel zou 
ik meer verantwoording van de uitgever hebben 
gewild over de totstandkoming van deze bundel 
dan de twee regels die nu op de achterflap staan. 
Je zou nu kunnen denken dat de meditaties zo 
uit Ryle’s boek komen, maar dat is toch echt niet 
het geval.

JPN.

David McIntyre, Het verborgen leven van 
gebed, De levensadem van een christen, Met 

een voorwoord van ds. Jan Belder, uitg. Groen 
Heerenveen 2012, 123 blz., prijs € 14,95.

In dit boekje worden heerlijke en grote zaken 
over het gebed van een christen naar voren 
gebracht. De auteur leefde van 1859-1938 en 
was predikant in Schotland. Vele Engelse en 
Schotse auteurs worden door hem geciteerd. In 
de voetnoten wordt de bron van herkomst steeds 
keurig vermeld. Dit werk is meer een studieboek 
dan een leesboek. Herkauwen is wel nodig. In 
feite hebben we hier te doen met een uitgebreide 
leerrede over Matth. 6:6. Van daaruit worden 
thema’s aan de orde gesteld als aanbidding, 
schuldbelijdenis, smeekgebed, verhoring… 
Hoe belangrijk is het, dat wij een rustig hart 
hebben om te bidden, alsmede plaats zoeken 
en tijd nemen. Dit geschrift van een voor velen 
denkelijk onbekende schrijver kan u helpen om 
te letten waar het op aan komt.

JPN.

Ds. W. Silfhout: “Tegen-
draads bij tegenwind”. 
Uitg. De Banier, 160 blz., 
prijs € 9,95.

Dit boek is het vierde deel 
in de serie WeerWoord. 
De ondertitel is: De 
plaats van de kerk in een 
seculiere samenleving. De 
moderne, geseculariseerde 
samenleving weet niet 

goed raad meer met het verschijnsel kerk.
En de kerk raakt steeds meer het zicht kwijt 
op haar eigen plaats en roeping. Hoe moet de 
kerk hieraan gestalte geven? En hoe geeft ze 
uitdrukking aan het profetisch getuigenis in de 
wereld? De schrijver wil de bezinning in eigen 
kring over de plaats van de kerk in de huidige 
samenleving aanmoedigen. Dit boek dient ook 
om naar de wereld toe duidelijk te maken wat 
de kerk is.
De predikant van de ger.gemeente te Capelle aan 
de IJssel behandelt de stof in 10 hoofdstukken: 
1. Inleiding. 2.Wat is de kerk? 3. Hoe verhoudt 
zich de kerk tot de staat? 4. Waar was de kerk?  
5. Waar is de kerk? 6. De kerk en haar 
bedreigingen. 7. Kan de kerk nog kerk zijn?  
8. Hoe reageert de kerk? 9. Toekomstverkenning 
en 10. Hoe zal het gaan met de kerk? Het 
Koninkrijk van God heeft toekomst. Dat is een 
tegendraads geluid dat de kerk mag laten horen 
in deze wereld. Van harte ter lezing aanbevolen. 
Voor nog geen tientje krijg je veel. Een mooi 
kadootje voor uzelf of iemand anders in de 
kadomaand.                                                  ADG.


