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Ds. E. de Mots

Gids voor het leven...
...Laat Uw goede Geest mij leiden...
(Psalm 143 : 10b)

Gids

Wie een museum bezoekt, de grotten in Limburg of een natuurwandeling maakt, krijgt vaak een
gids mee. Zo’n man of vrouw is onmisbaar. Hij heeft kennis van zaken. Zij kent de details. Hij
weet de mooiste plekjes. Zij wijst op dingen die we anders zeker over het hoofd zouden zien. Gidsen zijn mensen die weten waarover ze praten. Door hun kennis en enthousiasme nemen ze ons
mee. Zo kunnen we in korte tijd veel, héél veel aan de weet komen...

Goede Gids

Nee, dan doel ik met dit kopje niet op de
kwaliteiten van bovengenoemde gidsen. Dat
kan per gids verschillen. Ik heb het nu over de
Heilige Geest Die we ook zo mogen noemen:
een Gids! Een goede Gids! Een (Dé!) Gouden
Gids! David noemt Hem in de Psalm de goede
Geest. Om Hem duidelijk te onderscheiden
van welke kwade geest ook! Deze Geest is
goed in de meest diepe en volmaakte zin van
het woord. Een Gids Die tot in de finesses op
de hoogte is. Die kennis van zaken heeft. Die
talloze details kent en weet. Met recht: een
Ingewijde! En dan vooral aangaande de ‘geestelijke dingen’ (1 Kor. 2: 13b). Dat is nog te mager gezegd: een Ingewijde vooral wat het hart
van God de Vader en God de Zoon betreft!

Goede Gids van God

En hoe kan dat? Hoe komt het dat Hij Zo’n
Ingewijde is? Omdat Hij Góds goede Geest
is! Zo zegt de tekst het: Úw goede Geest! Dat
is de Geest Die van de Vader is uitgegaan én
gezonden. Dat is de Geest Die op grond van
Jezus’ volbrachte werk en in Zijn Naam is uit-

gestort op het Pinksterfeest. Dat is de Geest
om Wie we mogen bidden in Zijn Naam.
Want omdat Hij Zo’n goede Gids is, is de Vader bereid Hem van harte te geven aan allen
die Hem bidden in Zijn Naam (Luk. 11: 13).
Wat wil Hij niet bijbrengen. Wat is Hij niet
bereid om zondaren bij de hand te nemen! Wat
verlangt Hij niet te laten zien! Tenzij we het
nog redden met onze eigen geest……

Goede Gids van God Die leidt

Ja, maar daar redde David het echt niet meer
mee! Wat is hij, door allerlei omstandigheden,
dringend verlegen om Deze goede Gids. Hij
weet het zelf niet meer. Hij overziet het allemaal niet. En daarom houdt hij zijn handen
eerbiedig op, leeg. Met de bede: Láát Uw
goede Geest mij leiden. Lees maar: bij de hand
nemen, de weg wijzen, richting geven. Met
eerbied gesproken: David vraagt de hand van
de Heilige Geest. Wij ook? Kregen wij Hem
al nodig in ons leven? Van huis uit redden we
onszelf wel! Hebben we geen andere hand(en)
nodig. Maar als de Heere met Zijn genade in
ons leven komt, wordt het anders. Dan raken
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en zijn we juist verlegen om de Heilige Geest!
Dan hebben we Zijn hand en leiding nodig.
Net als David.

Goede Gids van God Die leidt naar…
En…. wat dachten we waar de Geest ons
naartoe wil leiden? Dat is bij David wel
duidelijk: in een effen land. Dat is een land

Ds. J. van Dijk
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zonder hindernissen. Dat is een weg die naar
Gods wil is. En bij ons? Welke richting wil
Hij nu uit met zondaren? Nou, dat is echt
eenrichtingsverkeer: richting het kruis en de
Gekruisigde! Dat is de gidsrichting van de
Heilige Geest! Want dan houden we Hem
over Die de Heilige Geest Het liefste is: de
Heere Jezus Christus!

bijbelstudie o.t.

Ezechiël 1 t/m 2 vers 2
Wie was Ezechiël? (vers 1-3)

Zijn naam betekent: God is sterk. Of: God
maakt mij sterk. Dat we zijn naam weten,
komt niet bij Ezechiël zelf vandaan. Zelf
spreekt hij in vers 1 in de “ik-vorm’’. Hoe dan?
In vers 2 en 3 is een ander aan het woord.
Wie? Zijn het leerlingen van Ezechiël? Had
Ezechiël een secretaris, die deze verzen er
tussen voegt? We lezen, dat Ezechiël een zoon
van een priester is. Dat betekent, dat Ezechiël
ook de opleiding tot priester zou ontvangen.
U kunt begrijpen, dat Ezechiël naar het
priesterschap toeleefde. Daar gaat echter
een streep doorheen. In vers 1 lezen we, dat
Ezechiël te vinden is onder de ballingen naar
Babel. Er staat bij: “in het dertigste jaar’’. Dat
slaat niet op één of andere koning, die toen
regeerde in Israël. Zo van: in het dertigste jaar
van de regering van koning….. Nee, dit slaat

op de leeftijd van Ezechiël. Hij was 30 jaar
oud: dat was de leeftijd, dat hij priester zou
worden. In plaats van priester worden, wordt
hij gijzelaar. In plaats van God dienen in de
tempel, staat hij op non-actief. Wat gaat dat
anders dan hij gedacht en gehoopt had!

Ezechiël’s roeping (vers 4-28)

In vers 1 zegt Ezechiël, dat de hemel voor
hem geopend werd. Dat betekent: God
daalt tot Ezechiël af. Waar? Als Ezechiël
in ballingschap is. Ezechiël dacht: ik sta
op non-actief . Maar God zegt: “Ezechiël,
Ik heb een andere taak, Ik roep je tot Mijn
profeet, je moet tijdens de ballingschap Mijn
boodschap aan het volk doorgeven’’. Wat zijn
Gods wegen anders dan die van ons. En Gods
gedachten ook. Welke bemoediging geeft
God hem daarbij? Lees vers 4-23 en vers

26-28. Wat laat God aan Ezechiël zien? Een
troonwagen, midden in het vuur, met glans
en heerlijkheid omgeven. Zo overweldigend,
dat het met menselijke woorden niet weer
te geven is. Vandaar dat er regelmatig staat:
het leek daarop en daarop. Waarop? Zie vers
5-14: het gaat over 4 dieren, letterlijk levende
wezens, mensengestalten, ze lijken op een
kalf, op een leeuw, op een rund, op een arend
(vers 7 en 10). Ze staan met de vleugels
tegen elkaar. Dat zijn engelen: engelen met
vuur tussen hen in, staat in vers 13. Verder
lezen we in vers 15-21 over wielen. Zij zijn
van geweldige grootte. Deze wielen met hun
assen zijn het onderstel, waar de engelen op
staan. Verder lezen we van een gewelf (vers
22-23): de bak van de troonwagen. Die bak
wordt door de engelen gedragen. Op die bak
(zie vers 26-28) staat de troon, met daarop de
gedaante van een mens. Indrukwekkend! En
de Geest spoort hen aan en geeft de richting
aan. Hij zorgt voor beweging en stilstand.
Wat ook indrukwekkend is: als de troonwagen
rijdt (vers 24-25), geeft dat een geweldig
gedreun. Dat gedreun is te vergelijken met de
stem van de almachtige God. Zoals we van
onweer zeggen: dat is de stem van God. Staat
de troonwagen stil (vers 25), dan hangen de
vleugels van de engelen slap. Ook lezen we
van de engelen en de wielen, dat ze allemaal
dezelfde kant op gaan, dus niet tegen elkaar
in. Geen wonder, dat Ezechiël bij dit gezicht
op de grond valt (vers 28). Op grond hiervan
wordt wel gezegd (zie Korte Verklaring), dat
Ezechiël iemand was, die snel van zijn stuk
was, een man vol emoties, die zijn boodschap
brengt en daarbij op de grond stampt of met
zijn hand slaat als hij de boodschap doorgeeft
(zie hoofdst. 6 vs. 11). Zoals een dominee
tijdens de preek een klap op de bijbel gaf of
wel eens met zijn voet op de grond stampte

in het vuur van zijn rede. Dat is het hier niet!
Nee, God laat hem Zijn heerlijkheid zien
(vers 28). Wat is Gods heerlijkheid? Als we
letten op die troon en op die troonwagen
en hoe hij bestuurt wordt, dan zeg ik: Gods
heerlijkheid is, dat Hij de teugels van de
wereld en alles wat er op de wereld gebeurt,
in handen heeft en dat er niets gebeurt buiten
Zijn wil en dat Hij de troonwagen bestuurt en
dat Hij gebiedt en het staat er en dat Hij wil
en het is er. Ja, Ezechiël treedt hier het geheim
binnen: het geheim van de levende God, dat
God alles in Zijn hand heeft, dat Zijn Geest
de leiding heeft en dat Gods wil gedaan moet
worden en Gods plan wordt uitgevoerd. Voor
deze God buigt hij en werpt hij zich op de
grond. Hij voelt Gods grootheid en belijdt
eigen nietigheid tegenover God!

Ezechiël’s bereidheid

(hoofdstuk 2 vers 1-2)
Wat lezen we? De Heere noemt de profeet:
“mensenkind’’. Op één keer na bij Daniël,
gebeurt dat alleen bij Ezechiël. Waarom?
Wat betekent mensenkind? Zoon van adam,
staat er. Wie dat vergelijkt met wat er staat
in Psalm 103 over de dagen van de mens,
dan staat daar “enosh’’ voor mens. Enosh
betekent: zwak, broos, vergankelijk. Als hier
“ben adam’’, namelijk zoon van adam staat,
betekent dat niet de broze, nietige, zondige
mens, maar de mens als zoon van adam.
Bedoeld wordt de mens als het kroonjuweel
van Gods schepping, die geroepen is om de
lof van de Heere te vertellen en geschapen
is om de Heere te dienen. Dus als de Heere
Ezechiël aanspreekt met “mensenkind’’, wat
betekent dat? Dat de Heere zegt: “Ezechiël,
wees Mijn profeet, Ik vraag niet wat denk je
ervan, of dat iets voor jou is, maar Ik draag
het je op, Ik stuur je als profeet naar Mijn
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volk met Mijn boodschap. Ik heb recht op je,
Ezechiël’’. Die lijn trekken we door naar ons
toe. Profeet-zijn en de lof van God doorgeven
is het werk van ons allemaal. Die roeping
hebben we allemaal. En al hebben we door
onze zondige afkeer die roeping naast ons
neergelegd, Gód doet dat niet. Hij houdt ons
eraan. Daarom maakt Hij van Zijn kinderen
weer profeten, die Zijn lof en Zijn Woord
verkondigen (vergelijk 1 Petrus 2 vers 9-10 en
catechismus zondag 12). En vult u maar in,
waar u dat mag en moet doen van de Heere:
thuis, werk, kerk, maatschappij, enz. En door
dit visioen worden we bemoedigd in onze taak
en roeping: we zijn in dienst van die God,
Wiens heerlijkheid is, dat Hij alles bestuurt.
Hij gebruikt ons met de boodschap van Zijn
Woord om Zijn raad en plan uit te voeren. En
dat heilsplan van God gaat door. Dat houdt
niemand tegen. De Geest doorbreekt alle
grenzen! Daarom: wie kan er tegenover zo’n
heerlijke God op de been blijven? Wie dat wel
doet, is hoogmoedig, te trots om voor God
te buigen. Die trots breekt God in ons stuk.
Hoe? Zie Ezechiël hier en zie ook Johannes
in Openbaring 1 vers 17-18, die eveneens op
de grond viel voor God. In ieder geval: wie
beseft dat God roept en wie deze God is èn
wie ik ben, ontvangt een gebroken hart, die
knielt voor God neer. Die wordt ootmoedig
en o zo klein voor God. Die vraagt zich af:
wie ben ik, dat ik profeet van God kan zijn,
want hoe moet ik dat zijn en doen? Hoe?
Let op Ezechiël: als hij op de grond ligt
voor God, hoort hij de stem van God. Daar
komt de Heilige Geest bij, Die pakt hem bij
de hand en maakt hem bekwaam om Gods
profeet te zijn. Ja toch? We hebben altijd de
Heilige Geest nodig. Onze bekwaamheid
en geschiktheid voor een taak in Gods
Koninkrijk, is niet van onszelf. De gaven en

talenten, die we daarvoor nodig hebben, zijn
ons niet aangeboren, maar verleent de Heilige
Geest ons. Hier kunnen we opnieuw een lijn
doortrekken naar ons: dat we het geheim van
onze roeping en opdracht kennen. Wat is dat
geheim? Buigen voor Gods heerlijkheid en
daarbij overeind geholpen worden door de
Heilige Geest. Dat we de Heilige Geest als
onze Krachtbron bezitten, Die ons hart en
mond elke keer weer vervuld. Waarmee? Met
de genade van onze Heere Jezus Christus, met
Zijn liefde en met dìe vrijmoedigheid, dat we
op Hem gaan lijken en de Naam van God
belijden. Net als Hij zijn en worden, Die Zijn
roeping om de Vader te eren, volbracht heeft.
Niet voor Zichzelf, maar voor Zijn kerk en
gemeente, opdat wij onze roeping als profeet
bewust worden en God zullen dienen. Dat is
het heerlijke en diepe geheim van de roepende
God in en door onze Heere Jezus Christus,
Die ons mensen alles meegeeft om die
roeping te vervullen, door de Heilige Geest.
Delen wij daar al in?

Gespreksvragen:

1. Voor Ezechiël liep het heel anders dan hij
gedacht had: hij werd geen priester maar
profeet. Een hele omslag voor hem. Kent
u mensen in de Bijbel, in uw gemeente
of in uw familie en vriendengroep die dat
mee gemaakt hebben: bijvoorbeeld van
het bedrijfsleven een roeping tot predikant
ontvangen (een “late’’ roeping)? Welke
voordelen en welke moeilijkheden brengt
dat met zich mee?
2. De bemoediging die Ezechiël kreeg door
dat visioen dat Gods raad zal bestaan
en Hij Zijn welbehagen zal doen, geldt
ook voor Gods kerk in 2013. Welke
beloften zitten hier allemaal in? Welke
bemoedigingen ontvangen we hierdoor?

3. Ezechiël is geroepen tot profeet. Als
christenen zijn wij allemaal geroepen
om profeet te zijn. Dat noemen we het
ambt van alle gelovigen. Wat betekent dat
concreet voor ons? Hoe brengen wij dat in
praktijk?
4. Eén van de kernvragen voor een taak en
roeping in Gods Koninkrijk is: ben ik er

bijbelstudie n.t.

geschikt voor? kan ik het wel? Hoe was
dat bij Ezechiël? Wat kunnen wij daarvan
leren?
5. Wat spreekt u aan in de roeping van
Ezechiël? Wat vindt u moeilijk in dit
Bijbelgedeelte? Waarover zou u met elkaar
door willen praten?

Ds. J. Prins

Inleiding en hartversterking voor een zoon
Titus 1 : 1–4
Een pastoraal werker legde bezoeken af in een zorgcentrum. Het was hartje zomer. Als laatste kwam
hij bij een oude weduwe. Ze vroeg: wilt u een koud glas fris? Ze bood hem een hartversterking aan.
Hier in de brief aan Titus, is sprake van een geestelijke hartversterking. Deze brief is geschreven
door Paulus. Vanuit welke plaats hij dat deed is niet duidelijk. De brief is gericht aan Titus en
bestemd voor de christenen op Kreta. Wie is Titus? We lezen in Galaten 2, dat hij een Griek is.
Een heiden, die door genade tot het geloof in Christus is gebracht. Titus is een medewerker van
Paulus geworden. We lezen over Titus vooral in de tweede brief aan Korinthe. Hieruit blijkt dat
Titus in Korinthe heeft gewerkt. Dit werk is door de Heere rijk gezegend.
In de brief ontmoeten we Titus op Kreta. Wij
kennen Kreta vaak vanuit de vakantiefolder.
Kreta, het eiland in de Middellandse Zee.
Het doet denken aan zon, zee, witte huizen
en blauwe luchten. Titus had Kreta ook
anders leren kennen. Paulus heeft hem daar
achtergelaten om orde op zaken te stellen
en de christenen toe te rusten. Niet gering!
Want de Kretenzen waren nog maar net
tot geloof in Jezus Christus gekomen. Als

‘jonge christenen’ hebben ze het moeilijk.
Omdat ze in gevaar zijn om in hun oude
leven terug te vallen. Waarbij komt, dat ze van
nature lui, losbandig, gulzig, kwaadaardig en
leugenachtig zijn. Op Kreta bouwen ze het
liefst feestjes. In deze omstandigheden leeft
de christelijke minderheid op Kreta. Verschilt
onze situatie van de christenen op Kreta? Nee!
Ook voor ons zijn de verleidingen groot. En
vanuit onszelf zijn we geneigd om daaraan toe
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te geven. Zien we het? Door het Woord en
de Geest? Op dit eiland moet Titus zijn werk
doen. Hij heeft een hartversterking nodig.
Gaan we naar vers 1! We zien daar Paulus de
schrijver van de brief.
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Hij stelt zich voor als dienstknecht van
God en apostel van Jezus Christus. Hij
schrijft geen eigen boodschap. Hij komt
met Gods boodschap! Daarna schrijft hij,
overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen
van God en de kennis van de waarheid, die in
overeenstemming met de godsvrucht is. Wat
bedoelt Paulus? Hij laat zien dat hij een echte
dienstknecht en apostel is! Hoe? Aan het
feit dat zijn prediking het geloof werkt in de
uitverkorenen, in de ware gelovigen. En hen
kennis geeft die leidt tot een vruchtdragend
leven. Tenslotte dat zijn prediking hoop
geeft op eeuwig leven! Dit alles is te danken
aan God. Hij gaf zegen op de prediking
én de hoop komt van Hem. Van God, Die
niet liegen kan! Die de hoop vóór de tijden
der eeuwen beloofd heeft. God had Zich al
voor de schepping voorgenomen, zondaars
genadig te zijn. Waardoor er hoop is! En deze
hoop? Die heeft God eeuwenlang geleden
beloofd aan Adam en Eva en in heel het
Oude Testament. Paulus moest dit Evangelie
van de hoop verkondigen. Dát was hem
toevertrouwd. Tot zover Paulus de schrijver.
Nu Titus. De geadresseerde. Paulus geeft
hem eerst een geestelijke hartversterking.
Hij schrijft: aan Titus, mijn oprechte zoon,
overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof.
Titus is de geestelijke zoon van Paulus. Samen
delen ze hetzelfde geloof in Jezus Christus!
Dat geeft een band en herkenning. Wat
schrijft Paulus hierna? Lees vers 4! Daar staat
wat Titus ontvangt van God de Vader en Jezus

Christus. Drie rijke zegeningen, verdiend door
onze Zaligmaker. Namelijk, genade! Dat is de
waarheid en zekerheid van het behoud door
Jezus Christus. Ten tweede, barmhartigheid.
Dat is Gods Vaderlijke zorg en bewogenheid.
Tenslotte, vrede. Vrede met God en met
elkaar. Vrede als geloofsfeit. Vrede die alle
verstand te boven gaat én vaak ervaren wordt
in de verdrukking. Een hartversterking! Voor
Titus op Kreta. Voor allen die de geestelijke
strijd voeren. U op uw plaats. Ik op de mijne.
Zie door Jezus Christus op God de Vader!
Zo vinden we genade, barmhartigheid en
vrede voor iedere dag. Zo kan Titus dienen op
Kreta.
Lezen Titus 1: 1- 9.

Gespreksvragen:

1. Paulus noemt Titus zijn zoon. In 2
Korinthe 2:12 en 8:23 noemt Paulus hem
ook nog anders. Welke naam spreekt u het
meeste aan en waarom?
2. Paulus noemt Titus dus zijn zoon. Hij is
zeer waarschijnlijk de geestelijke vader
van Titus. Zijn er vandaag de dag ook nog
geestelijke vaders en moeders? Kent u daar
voorbeelden van?
3. Waarom stelt Paulus zich zo nadrukkelijk
voor als een dienstknecht van God en een
apostel van Jezus Christus?
4. Titus werkt onder moeilijke
omstandigheden, in een wereld waarin
genot, geluk en gemak op de voorgrond
staan. Ervaart u dat ook zo in uw
omstandigheden, bijvoorbeeld onder de
christenen die u ontmoet of op uw werk of
in uw vrije tijd? Hoe gaat u hiermee om?
5. Paulus geeft Titus een hartversterking,
zie vers 4. Christenen dienen dat vandaag
de dag ook te doen. Elkaar bemoedigen,

vertroosten en aansporen. Doen we dat
voldoende? Daarvoor is ook nodig dat
we onze moeiten en zorgen met elkaar
delen. Wat is de beste plek waar we elkaar
kunnen brengen?

6. Lees samen vraag en antwoord 55 van de
Heidelbergse Catechismus, welk deel van
het antwoord vindt u terug in Titus 1:1-4?

Indeling Bijbelstudies

De komende Bijbelstudies heb ik als volgt ingedeeld:
1. Titus 1: 1 – 4
Inleiding en hartversterking voor een zoon
2. Titus 1: 5 – 9
Wat eerst gebeuren moet
3. Titus 1: 1- 16
De bittere pil die helpt
4. Titus 2: 1 – 10
Een christelijk leven leiden
5. Titus 2: 11- 15 Waar genade brengt
6. Titus 3: 1 – 7
Gods menslievendheid
7. Titus 3: 8 – 11
Wat goed en nuttig is
8. Titus 3: 12 – 15 Tot slot…!
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Ds. W. Westland

Twee maanden

Ook dit nummer is voor twee maanden:
juli en augustus. Zomer-maanden, waarin
onze mannenverenigingen niet vergaderen.
Maar u vindt al wel de bijbelstudies voor
het nieuwe seizoen. Zo kunt u zich er goed
op voorbereiden. Trouwens, het is ook goed
om als bestuur al vast samen te komen en
het programma voor de komende winter
met elkaar te bespreken. En gaat u ook eens
na, wie u zou kunnen benaderen om lid te
worden van uw vereniging. Een persoonlijke
benadering en een hartelijk gesprek kunnen
veel betekenen.

van de voorzitter
Dank en welkom

Ds. Nap en Ds. Lubbers hebben in het
vorige nummer hun bijbelstudies afgerond.
We willen hen hartelijk bedanken voor hun
inzet. We vertrouwen erop, dat de Heere deze
bijbelstudies wilde gebruiken tot zegen voor
onze mannen.
In dit nummer is Ds. J. van Dijk begonnen
met het profeten-boek Ezechiël en
Ds. J. Prins met de brief van Paulus aan Titus.
We wensen hen van harte de leiding van de
Heilige Geest, zodat ze aan ons de schatten
uit Gods Woord mogen doorgeven.

Bondsdag 2013

Nu al maken wij u en jou attent op onze
Bondsdag, die altijd gehouden wordt op de
laatste zaterdag van oktober. Dit jaar
26 oktober D.V. Zet u dit vast in uw agenda!
Het thema is dit jaar: Ik geloof in de Heilige
Geest! Ds. M.A. Kuijt te Wijk en Aalburg zal
spreken over: Geest en Woord.
Ds. G. Wassinkmaat te Gameren over Geest
en Leven.

Zomer 2013

Wanneer u dit nummer ontvangt, is het volop
zomer. In de natuur een mooie tijd. Velen
trekken er op uit om te genieten van Gods

mooie schepping. Maar ook dicht bij huis
is er zoveel te ontdekken. Nu leert artikel 2
van de Nederlandse Geloofs-belijdenis, dat
de Heere Zich op twee manieren openbaart:
door de schepping, maar nog veel duidelijker
door Zijn Woord. Daarom is het nodig, dat
wij dagelijks met Zijn Woord bezig zijn. En
dan is een rustige vakantie-dag een goede
gelegenheid om een goed boek te lezen. Tot
stichting en opbouw in het geloof.
Een gezegende zomer-periode toegewenst!

Tenslotte

Een hartelijke groet aan u allen, mede namens
de andere bestuursleden.
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Ds. P. Molenaar

in the picture

De eredienst

Een nieuw Liedboek

Op de laatst gehouden synode heeft de Protestantse Kerk positief besloten om het pas uitgekomen Liedboek vrij te geven voor de eredienst. Dus na veertig jaar verschijnt weer een Nieuw Liedboek. Aan dit liedboek is meegewerkt uit alle delen van de kerk, ook uit Hervormd-Gereformeerde kring. Op 25 mei is dit liedboek gepresenteerd in Monnickendam. Het past ons niet om nu een
uitgebreid oordeel te geven over dit liedboek, zonder de inhoud te kennen. Wel is belangrijk dat in
een Liedboek voor kerken alle geloofsstukken bezongen worden. Positief mag genoemd worden
dat de Psalmen wel bewaard zijn, al is het uiteraard in een nieuwe berijming. Juist met het oog op
de invoering van een nieuw liedboek dient het Bijbels gehalte hoog genoteerd te staan. Er is al een
behoorlijke inhoudelijke kritiek geweest, vooral van de kant van enkele gezaghebbende musici.
De eerste indruk is dat het Liedboek een pluraal boek is, voor elk wat wils. Er staan zeer klassieke
liederen in, maar tegelijk liederen, die je onmogelijk in de kerk kunt zingen, zoals een lied van
Sinterkaas, die voor ons moet bidden ( Vervallen we tot een roomse inrichting van de kerk?). We
kiezen als Hervormd-Gereformeerden in de eerste plaats voor de Psalmen in de eredienst, omdat
die nog altijd het stramien en het fundament van de eredienst zijn.

Verwend christendom

Dat brengt ons tot een andere gedachte: we
moeten oppassen in de kerk voor een verwend christendom. De eer van God moet
steeds centraal staan en ook het heil van de
gemeente. Wie gehecht is aan de Psalmen en
jaren lang is opgevoed met de Psalmen in de
eredienst vindt daarin genoeg geestelijke voeding. Toch zijn er tegenwoordig jongeren en
ouderen binnen het Gereformeerde deel van
de kerk, die het eigentijdse en vrije lied verkiezen boven de Psalmen. Dit gaat zelfs zover
dat het bijna een ‘must’ wordt om andere liederen dan Psalmen te zingen in de eredienst.
‘Het kan verkeren’ en dat in een periode van
veertig of vijftig jaar! Van ouds hebben de
Hervormd–Gereformeerden zich verzet tegen
het zingen van gezangen en zeker tegen elke
vorm van gezangendwang in de eredienst. Nu
wordt er pressie uitgeoefend in verschillende
gemeenten om vooral vrije liederen te laten
zingen in de eredienst. De emotie speelt daarbij zeker een grote rol. Het grote gevaar is dat
we de spirituele behoeften van een verwend
christendom gaan voeden in eigen kring. In
aparte thema- en verdiepingsdiensten voor
de jeugd, voor evangelisatie en voor andere
thema’s, die in werkelijkheid vaak meer theologische liefhebberijen van enkele gemeenteleden zijn, worden dan voor of na of ook in
de dienst zoveel mogelijk eigentijdse liederen
gezongen. Eigentijdse thema’s moeten aan de
orde gesteld worden, alsof de behandeling van
de Heidelbergse Catechismus niet de actuele
en wezenlijke thema’s zijn voor geloofsverdieping en verbreding in het geestelijk leven
en in het leven van alle dag. Er zijn natuurlijk
vele goede liederen in verschillende bundels,
maar we moeten ons wel blijven afvragen: Wat
is de Bijbelse inhoud? Voor velen zijn het liederen, die zo spoedig mogelijk in de eredienst

ingevoerd moeten worden. Daartegenover zijn
er ook velen binnen die gemeente, die deze
‘liedjesdiensten’ liever mijden, omdat ze een
vervreemdingsproces ervaren in eigen gemeente. Gaat het in de totale dienst, voor, in
en na de kerkdienst ons wel allen om de heiligheid Gods? Storend kan het bijvoorbeeld
zijn, dat er in sommige kerken zoveel gepraat
wordt over de diensten, zonder enige gerichtheid op de inhoud van de kerkdienst. We
zijn veel van de heiligheid Gods kwijt. Het
is goed dat de nadruk op de heiligheid Gods
een steeds terugkomend aandachtpunt is in de
kerkelijke bladen.

Psalmen, het stramien
van de eredienst

Duidelijk zal zijn, dat de Psalmen, ondanks
alle voorkeuren voor andere liederen, het
karakter van de eredienst dienen te bepalen.
Daarvoor bestaan sterke argumenten: Calvijn
heeft ons geleerd dat wat God gebiedt, in de
eredienst een plaats moet krijgen. Luther was
wat vrijer: zijn opvatting was: wat God verbiedt, mag niet in de eredienst. Bij Luther heb
je dus wel meer ruimte, maar dan ook zeker
wel gericht op de heiligheid Gods. Calvijn
ging, zoals in de eredienst in de tempel, alleen uit van het gebod Gods in de liturgie.
Daarom was hij voor de schriftliederen, zoals we die in de Psalmen vinden. Zo begon
hij in Straatsburg al met het dichten van de
Psalmen. In de Psalmen vinden we immers
alle geloofstukken terug. Je kunt geen preek
bedenken of er past wel een Psalm bij. De
Psalmenbundel is een Bijbel in de Bijbel! De
gemeente zingt de preek. De Psalmen vertolken de hoge, brede en diepe waarheden van
de Bijbel. De Psalmen zijn altijd gezongen
in de tempel en in de synagoge op de sabbat
en op de grote feesten. In de kerk hebben
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de Psalmen de voorrang. Zo zien we in de
Efezebrief en Kolossenzenbrief de rechte
volgorde: Psalmen, lofzangen en geestelijke
liederen. Volgens de kanttekening zijn de genoemde lofzangen en de geestelijke liederen
zelfs opschriften van de Psalmen zelf.

Nieuwtestamentisch lied?
Psalmen ook Nieuwtestamentisch!
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Er wordt nog al eens de laatste tijd beweerd
dat de we verlegen zijn om Nieuwtestamentische liederen. Psalmen behoren bij die
gedachte tot de oude Oudtestamentische
liederen. Dit is echter een vals gecreëerde
tegenstelling. Christus heeft alleen maar de
Psalmen gezongen in de tempel en in de synagogen. De Nieuwtestamentische lofzangen
zijn geënt op de Psalmen. Voordat Jezus ging
lijden en sterven, heeft Hij, volgens de vaste
Paasliturgie, de lofzang, de Psalmen 113-118

gezongen. Aan het kruis sterft Christus met
Psalmregels op de lippen. In de Psalmen is
van Christus’ dood en opstanding geprofeteerd. Zo zei Christus het Zelf (Lukas 24).
Zo zien we Christus en ook de christen in het
hart!
Alle liederen die in het boek Openbaring in
de hemel worden gezongen, zijn regels uit de
Psalmen genomen. De keuze van de Dordtse
kerkorde om de Psalmen met slechts enige
gezangen te laten zingen in de eredienst is
daarom een duidelijk principe, die een geestelijke gemeenschap geeft. Dat principe dienen
we als Hervormd-Gereformeerden hoog te
houden, omdat het stoelt op een zeer Bijbelse
en oud-kerkelijke traditie! Daardoor mogen
we vooral de band bewaren met degenen die
uit de vaderlandse kerk zijn voortgekomen.
De Psalmen worden zelfs in de hemel gezongen!

Verslag Huishoudelijke Vergadering 2013
C.D. Groenendijk
Op zaterdag 13 april werd de jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering voor de 7e maal gehouden
in de aula van de Hogeschool de “Driestar Educatief ” te Gouda.

D

e voorzitter, ds. W. Westland, heette
een paar dames en de afvaardiging van
de nieuwe vereniging Sirjansland en de afgevaardigden van vele verenigingen hartelijk
welkom. Met kennisgeving waren afwezig de
verenigingen: Arnemuiden, Rhenen, Rijssen,
Tholen, Vriezenveen en Wierden en ds. E. de
Mots van het hoofdbestuur.
De aula was gevuld door ongeveer 100 vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen.

Ter opening werd gezongen Psalm 111 de
verzen 2 en 5, daarna ging de voorzitter voor
in gebed.
De Bijbel werd geopend bij Openbaring 1
vers 1 en Openbaring 2 vers 8 t/m 11.
De voorzitter stond stil bij Openbaring 2 vers
10. “ Wees trouw tot in de dood en Ik zal u
de kroon van het leven geven”. Het openingswoord is in “De Hervormde Vaan van mei/
juni opgenomen. Aansluitend werd gezongen
Psalm 89 de verzen 3 en 8.

Hierna gaf ds. J. van Dijk, de secretaris, een
toelichting bij het jaarverslag 2012 - 2013.
We gedenken 35 leden, waaronder ook ons
oud-hoofdbestuurslid ds. H. Visser, die dit
jaar zijn overleden en wensen de nabestaanden
de troost en genade van de Heere Jezus Christus toe.
Het aantal leden is nu 3483, waarvan er
één mannenvereniging “Guido de Bres” te
Harderwijk werd opgeheven en er uit Oude
Pekela en Sirjansland twee nieuwe mannenverenigingen bij zijn gekomen. We hopen dat
onze verenigingen blijven groeien.
Er was behoefte aan een restyling van ons
blad “De Hervormde Vaan”. Afgelopen januari heeft u dit zelf kunnen ervaren en we hopen
dat ons blad nog aantrekkelijker is geworden.
Wat de Bijbelstudies betreft is er vanuit de
verenigingen gevraagd om de Bijbelstudies
voor het nieuwe seizoen eerder te laten beginnen. Dit zal gaan plaatsvinden met de nieuwe
Bijbelstudie die start in april 2014. We hopen
dat ons blad “De Hervormde Vaan” vruchtbaar
mag zijn voor onze Mannenbond en voor allen die de Vaan lezen.
Het doel van onze Bond van Hervormde
Mannenverenigingen is om leiding te geven
bij het onderzoeken van Gods Woord. We
danken onze God ootmoedig, dat we dat
in dit afgelopen jaar mochten doen door de
Bijbelstudies in de Hervormde Vaan, door de
onderwerpen op de themadagen, streekvergaderingen en op de Bondsdag. God komt alleen de dank toe voor alles wat we ontvangen
hebben in het afgelopen verenigingsjaar. Het
uitgebreide verslag is opgenomen in “De Hervormde Vaan” van maart 2013.
De penningmeester, dhr. C. Oosterom, gaf
een duidelijke uitleg over de exploitatiereke-

ning 2012. Door de kosten restyling van “De
Hervormde Vaan” zijn we uitgekomen op een
nadelig saldo van € 2593,De kascontrolecommissie bestaande uit de
heren G.W. Kanis (Bennekom) en A. Pieters
(Ede) hebben hun werk gedaan. De voorzitter leest het schriftelijk verslag voor en zij
dechargeren de penningmeester omdat alles
in goede orde werd bevonden. De kascontrole
commissie werd bedankt voor haar werk. Voor
het nieuwe jaar vormen de afgevaardigden uit
Bennekom en Rhenen de nieuwe commissie.
Doordat de vernieuwde “Hervormde Vaan”
(de buitenkant in kleur) en het aantal bladzijde van 16 naar 20 is verhoogd is het noodzakelijk om de contributie te verhogen met
€ 1,-.
Dit wordt nu € 14,- per jaar. Het voorstel
wordt unaniem aangenomen.
Bij het agendapunt “mededelingen” werden de
scribenten bekend gemaakt voor de Bijbelstudies seizoen 2013 - 2014. Deze keer een serie
van acht Bijbelstudies omdat we in april 2014
starten met de nieuwe serie van 10 Bijbelstudies. Bestuurslid ds. J. van Dijk is bereid om
met ons na te denken over enkele gedeelten
uit het profetenboek Ezechiël. De Bijbelstudie uit het Nieuwe Testament zal worden
verzorgd door ds. J. Prins te Ederveen. Hij
bespreekt het Bijbelboek Titus.
Het thema voor de Bondsdag 2013 die gehouden zal worden op zaterdag 26 oktober in
Putten luidt “Ik geloof in de Heilige Geest”.
Er zullen twee lezingen gehouden worden,
v.m. door ds. M.A. Kuijt te Wijk bij Heusden
met als thema “Geest en Woord” en n.m.
door ds. G. Wassinkmaat te Gameren met als
thema “Geest en Leven”.
Uit de uitslag van de verkiezing hoofdbestuursleden bleek ook dit jaar dat er een groot
vertrouwen aanwezig is in het huidige bestuur
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met name de aftredende bestuursleden, ds. J.
van Dijk en de heren C. Oosterom en J. van
Capelleveen. Zij werden met een grote meerderheid van stemmen herkozen. Zij namen
hun herbenoeming aan. De tegenkandidaten
ds. G. Wassinkmaat, en de heren J. Maasland
en A. Thoutenhoofd worden bedankt voor
hun bereidheid zich kandidaat te hebben gesteld. Zij worden nog schriftelijk bedankt.
Er werd afscheid genomen van de heer B. Rozendaal onze administrateur op het Bondsbureau. Hij heeft 10 jaar gewerkt voor de Mannenbond. Hij verlaat het bondsbureau i.v.m.
een nieuwe functie. De voorzitter bedankte
hem voor het vele werk wat hij heeft gedaan
voor de Mannenbond en overhandigde hem
een cadeaubon en wenst hem Gods zegen
toe in zijn persoonlijk leven en in zijn nieuwe
werkkring.
Hierna hield ds. J.H. Lammers een lezing
over “Bonhoeffer, een getuige van Jezus
Christus”.
Er werd met grote aandacht geluisterd. Een
samenvatting van deze lezing is opgenomen
in “De Hervormde Vaan” .
De voorzitter bedankte hem voor dit leerzame
onderwerp.
Onder het voorspel van Psalm 17 werd de
collecte gehouden voor de onkosten. De opbrengst bedroeg € 668,95. Na het zingen van
Psalm 17 vers 3 en 4 volgde de pauze.
Na de pauze heropende de voorzitter de vergadering met het laten zingen van Psalm 138
vers 4. Hierna volgde de bespreking met zowel schriftelijk als mondeling gestelde vragen.
O.a. Hoe de verhouding tussen Karl Barth en
Dietrich Bonhoeffer was? Of Bonhoeffer een
volgeling van Barth was? Ook werd de vraag
gesteld: Volg ik Hem wel en ben ik innerlijk
bereidt om Christus te volgen in mijn huis,
familie, geld, goed en staat Christus bovenaan

in mijn leven? Bonhoeffer heeft veel nadruk
gelegd om de Psalmen te zingen. Hoe lang
houden we het nog uit om alleen Psalmen te
zingen tijdens de eredienst? Na het bespreken
van de vele vragen gaf de voorzitter aan dat
het tijd was om over te gaan naar de rondvraag.
De volgende vragen werden o.a. gesteld:
1. Krijgen de niet gekozen broeders een bedankbrief ? Ja, de niet gekozen broeders krijgen een brief.
2. Is het mogelijk om het referaat en de vragen tijdens de huishoudelijke vergadering aan
het begin van de vergadering te doen zodat
dit nog meer aandacht krijgt?
3. Kunnen we in het vervolg niet stemmen via
de website?
4. Tijdens de Bondsdag van onze Mannenbond in Putten zitten de leden van het
hoofdbestuur achter de tafel met het gezicht
kijkend in de kerk.
Kan de tafel anders ingericht worden zodat
het zicht op de preekstoel is? De vragen 2 t/m
5 worden meegenomen ter bespreking. 6. In
“De Hervormde Vaan” In the picture stond
een artikel van ds. P. Molenaar “Voor het eerst
een vrouw tot synodepreses gekozen”. Wat is
de mening hierover van het Hoofdbestuur?
Wij delen de mening van ds. P. Molenaar,
maar we moeten er in algemeenheid op letten
dat we ons niet begeven tot kerkpolitiek.
Ds. J. van Dijk sluit rond half 5 de vergadering af met het lezen van Psalm 133 en laat
zingen Psalm 133 vers 3 en gaat voor in dankgebed.
Ds. W. Westland bedankt de regelingscommissie voor het vele werk dat zij hebben
gedaan en sluit de vergadering en wenst iedereen een goede thuisreis.
C.D. Groenendijk, 2e secr.

Bonhoeffer (2)
Lezing gehouden op de
Huishoudelijke Vergadering van 13 april jl.

Ds. J.H. Lammers

Bonhoeffer,
een getuige van Jezus Christus
Nationaal-socialisme

In die tijd was er net als vandaag een
wereldwijde economische crisis. Velen
lonkten naar het nationaal-socialisme. Op 30
januari 1933 greep Adolf Hitler de macht in
Duitsland. Hitler werd door velen gezien als
de verlosser van het Duitse volk. Van meet af
aan waarschuwde Bonhoeffer in zijn preken
voor Hitler.
Al meteen na het aantreden van Hitler
werd de ariërverklaring van kracht. Joodse
ambtenaren zouden hun baan verliezen
omdat ze niet tot het Arische ras behoorden.
Joden die gedoopt waren moesten maar een
eigen kerk vormen naast de Duitse Kerk. Drie
weken later hield Bonhoeffer een lezing over
het jodenvraagstuk. Het was de mening van
Bonhoeffer dat de kerk achter de Joden moest
gaan staan, zowel gedoopten als ongedoopten.
Zo niet, dan was de kerk geen kerk van
Christus meer. Door zijn opvattingen raakte
Bonhoeffer meer en meer geïsoleerd.
In 1933 verbond Bonhoeffer zich als
predikant aan de Duitse gemeente te Londen.
Karl Barth raadde hem aan om zo snel
mogelijk terug te keren naar Berlijn omdat
zijns inziens het huis van de kerk in brand
stond. Op de synode van Barmen (30 mei
1934) ontstond de Bekennende Kirche, een
groep Duitse gemeenten en hun predikanten
die zich verzetten tegen de bemoeienis van de
nationaal-socialisten en tegen de zgn.Duitse
Christenen. De Barmer Thesen werden
opgesteld, waarvan de eerste luidt: ‘Jezus
Christus, zoals de heilige schrift ons van Hem

getuigt, is het ene Woord van God waarnaar
wij moeten luisteren en waarop wij in leven en
sterven moeten vertrouwen en gehoorzamen.’
In april 1935 nam Bonhoeffer de leiding
op zich van het predikantenseminarie dat
was opgericht door de Bekennende Kirche.
Hij leidde met jonge theologen die zich
voorbereidden op het werk van predikant, een
consequent christelijk leven. De vicarissen
vormden met elkaar een broederschap. Elke
dag startte men met een half uur stille tijd.
Bonhoeffer leerde de vicarissen niet alleen
bijbellezen, maar ook bidden.
Vanaf de Kristallnacht in 1938, waarbij Joodse
winkels het doelwit waren van nazi-agressie,
werd het meer en meer de overtuiging van
Bonhoeffer dat de aanval op de Joden een
aanval is op God Zelf. Antisemitisme is in
wezen antichristelijk. Zijn ogen gingen open
voor de beloften van Israël in Romeinen 9 tot
11, waarin we horen: en alzo zal geheel Israël
zalig worden.
In juni 1939 reisde Bonhoeffer naar New York
om lezingen te houden. Hier ontmoette hij
veel oude bekenden. De gedachte zijn familie
en vrienden in moeilijkheden achtergelaten
te hebben en zelf veilig op afstand te zitten,
werd voor Bonhoeffer hoe langer hoe meer
ondraaglijk. Hoewel zijn Amerikaanse
vrienden hem in de VS probeerden te houden,
keerde hij na zes weken terug naar Duitsland.
Bonhoeffer besloot actief te gaan worden
in het politieke verzet. Hij vond aansluiting
bij een geheime groep van officieren die het
naziregime omver wilden werpen. Bonhoeffer
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Dietrich Bonhoeffer
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werkte formeel bij de
contraspionagedienst. Hiervoor
kon hij reizen naar Zwitserland,
Noorwegen, Zweden en Italië.
In werkelijkheid zette hij zich in
voor het verzet.
Intussen werden Bonhoeffer
en Maria van Wedemeijer verliefd op elkaar.
Dietrich was 17 jaar ouder. Toen Dietrich in
november 1942 aan de moeder van Maria
toestemming vroeg om met Maria te trouwen,
kreeg hij te horen dat de negentienjarige
Maria en hij elkaar gedurende een jaar niet
mochten zien. Hij accepteerde het gezag van
de moeder van Maria. In januari deelde Maria
Dietrich mee dat ze de door haar moeder
verlangde tijd zou afwachten en daarna met
Dietrich zou trouwen. Vanaf dat moment
beschouwden ze elkaar als (in het geheim)
verloofden. Tot een huwelijk zou het niet
komen, omdat Bonhoeffer op 5 april 1943
werd gearresteerd door de Gestapo. Men had
ontdekt dat geld, dat werd gebruikt om Joden
te helpen ontsnappen naar Zwitserland, bij
Bonhoeffer vandaan kwam.

Gevangenschap en levenseinde

Het was voor Bonhoeffer moeilijk om aan het
leven in de gevangenis te wennen. Zijn geloof
gaf hem kracht en rust om de aanvechtingen
te verdragen. Vanuit de gevangenis in Tegel
mocht Bonhoeffer brieven schrijven aan zijn
ouders en verloofde. Bewakers hielpen hem
om brieven te smokkelen aan en van zijn
vrienden, onder wie o.a. Bethge, de latere
biograaf van het leven van Bonhoeffer. De
brieven werden later uitgegeven in een boek
met de naam Verzet en overgave. De brieven
van Bonhoeffer en Maria werden bewaard in
een boek getiteld Bruidsbrieven uit de cel.
Op 20 juli 1944 vond in het bunkercomplex
de Wolsschanze in Oost-Pruisen een aanslag
plaats op Hitler. Deze werd uitgevoerd door
graaf Claus von Stauffenberg. De aanslag

mislukte. De samenzweerders
werden opgepakt en geëxecuteerd.
Het aandeel van Bonhoeffer bij de
aanslag werd ontdekt en daarom
werd hij ter dood veroordeeld.
Bonhoeffer werd overgeplaatst naar
de hoofdgevangenis van de Gestapo.
Slechts 3 brieven verlieten de gevangenis,
de laatste op 17 januari 1945. Bij één van
de brieven zat een nieuwjaarsgedicht, geteld
Over goede machten. Eén van de coupletten
luidt:
‘Door goede machten wonderbaar geborgen
wachten wij rustig, wat ons lot ook zij
God is met ons in de avond en de morgen
en elke nieuwe dag is Hij nabij.’
Op 7 februari werd Bonhoeffer via
Buchenwald en een aantal tussenstations naar
Flossenbürg gebracht. Op 8 april preekte
Bonhoeffer in de gevangenis over Jesaja
53: 5 en 1 Petrus 1: 3. In de vroege morgen
van 9 april 1945, drie weken voordat Hitler
zelfmoord pleegde en zijn rijk ten val kwam,
werd Dietrich opgehangen. Zijn lichaam
werd daarna met zijn bezittingen verbrand.
Zijn laatste woorden waren: ‘Dit is het einde,
voor mij het begin van het leven. Hij zag de
executie als ‘een statie op weg naar de vrijheid.’
De kamparts zag Bonhoeffer, zonder op dat
moment te vermoeden met wie hij te maken
had. Tien jaar later schreef hij: ‘Door de half
open deur van een kamer in de barakken zag
ik, voordat hij zijn gevangeniskleding uittrok,
dominee Bonhoeffer, neergeknield in innig
gebed met zijn God. De manier van bidden,
zo vol overgave en zo zeker van verhoring,
van deze buitengewoon sympathieke man
heeft me zeer diep aangegrepen. Ook op de
terechtstellingsplaats zelf verrichtte hij nog
een kort gebed en beklom toen moedig en
kalm de trap naar de galg. De dood volgde na
een paar seconden. Ik heb in mijn vijftig jaar
als dokter zelden een man zo vol overgave aan
God zien sterven.’
(wordt vervolgd)

organisatienieuws
Wijzigingen adresboekje 2011

De volgende wijziging doorvoeren:
Het adres van de voorzitter van de Mannenvereniging “Rond het Woord’’ te Groot-Ammers
(blz. 3) is gewijzigd: dhr. H.C. Hendrikse, Bernhardstraat 173, 2964 BC Groot-Ammers.
Met vriendelijke dank voor uw medewerking,
Ds. J. van Dijk, secr.
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl

overlijdensberichten
Mijn God, U zal ik eeuwig loven
Omdat Gij ’t hebt gedaan!
Psalm 52 : 7 (ber.)
Op 20 mei 2013 is in de HEERE
ontslapen ons zeer trouwe lid
Willem Arie Keijzer
op de leeftijd van 89 jaar.
Met grote dankbaarheid herinneren wij
ons zijn grote Bijbelkennis en zijn betrokken aanwezigheid op onze verenigingsavonden.
De HEERE vertrooste zijn kinderen,
kleinkinderen en verdere familie met Zijn
genadige nabijheid.
Bestuur en leden van de
Mannenvereniging op G.G.
“Onderzoekt de Schriften”
Hoevelaken, mei 2013

Ik heb lief, want de HEERE
hoort mijn stem…
(Psalm 116 : 1
Op 5 juni 2013 heeft de Heere tot Zich
genomen in Zijn heerlijkheid onze
geliefde broeder
MARTINUS ALBERTS
weduwnaar sinds 17 maart 2013
in de leeftijd van 91 jaar.
Na het overlijden van zijn lieve vrouw was
voor hem zijn levensvreugde voorbij.
Meer dan 40 jaar was hij een trouw en
betrokken lid en secretaris van onze
vereniging. De Heere vertrooste zijn
familie en allen die hem lief en dierbaar
waren met Zijn genade.
Bestuur en leden van mannenvereniging
“Romeinen 12 : 16” te Benthuizen
Juni 2013
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overlijdensberichten
Met verdriet delen wij u mede dat de
Heere tot Zich heeft genomen ons trouw
en meelevend lid
Bastiaan Noorland

Na afgelopen winterseizoen nog
verschillende vergaderingen te hebben
bijgewoond is tot onze droefheid op
6 juni overleden de heer
C. LAM Wz

op de leeftijd van bijna 77 jaar.

in de leeftijd van 83 jaar.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid en troost toe.

De Heere vertrooste de familie met
het verlies van een broer en oom.
Wij verliezen in hem een trouw
meelevend lid.
Bestuur en leden van de
mannenvereniging Calvijn

Bestuur en leden van de
mannenvereniging “Calvijn”.
Streefkerk, mei 2013

Westbroek, 10 juni 2013
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Ik heb lief,
want de HEERE hoort mijn stem,
mijn smekingen;
Want Hij neigt Zijn oor tot mij;
dies zal ik Hem in mijn dagen aanroepen.
Psalm 116:1 (onberijmd)
Na afnemende krachten is overleden ons
trouw en meelevend lid
Arie van den Berg
op de leeftijd van 78 jaar.
De Heere schenke Zijn troost en
nabijheid aan zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen.
Bestuur en leden van Mannenvereniging
“Door Onderzoek tot Wetenschap”
te Bleiswijk

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Psalm 119:105
Op 21 april is, na een periode van
afnemende krachten, overleden ons lid
en oud-secretaris, de heer
H. BIKKER
op de leeftijd van 85 jaar.
De HEERE vertrooste zijn dochter in dit
gemis en heilige ook deze roepstem aan
ons aller hart.
				
Bestuur en leden
M.V. “Onderzoekt de Schriften”
te Bennekom
Bennekom, april 2013

Met droefheid geven wij u kennis dat
de HEERE op 8 juni 2013, na ruim
32 jaar lidmaatschap, uit ons midden heeft
weggenomen ons trouw en meelevend lid
Johannes van der Zwaan
in de leeftijd van 67 jaar.
De Heere schenke Zijn troost aan de
familie.
Bestuur en leden van de
Mannenvereniging
“Onderzoekt de Schriften”
te Oud-Beijerland
Oud-Beijerland, juni 2013

Na een periode van afnemende krachten
heeft de Heere van ons weggenomen ons
trouw en meelevend lid
Henk van Eil
in de leeftijd van 89 jaar.
Zijn uiting van de liefde voor Gods
Woord en de betrokkenheid bij onze
vereniging vanaf de oprichting in 1972
zullen wij missen.
Wij bidden zijn kinderen en kleinkinderen en allen die hem lief en dierbaar waren
de genade en troost van de Heeren toe.
Bestuur en leden
Herv. Mannenver. “Rond het Woord”
te Groot-Ammers
Groot-Ammers, 15 mei 2013

Want het leven is mij Christus
en het sterven is mij gewin.
Fil. 1 vers 21
Bedroefd geven wij kennis van het
overlijden van
JOHAN HENDRIK ESHUIS
op de leeftijd van 76 jaar.
Met dankbaarheid denken wij aan de tijd,
dat hij als trouw lid en bestuurslid aan
onze vereniging was verbonden.
De Heere trooste zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen in hun verdriet.
Bestuur en leden van de
Mannenvereniging
„Naar Schrift en Belijdenis”
te Vriezenveen
Vriezenveen, mei 2013

Laat toch Uw goedertierenheid
zijn om mij te troosten, naar
Uw toezegging aan Uw knecht.
Psalm 119:76
Op Hemelvaartsdag ontvingen wij
het droevige bericht van het plotseling
overlijden van onze broeder
JAN WESTENENG
in de leeftijd van 64 jaar.
Wij wensen zijn vrouw en naaste familie
de genade en troost des Heeren toe.
Bestuur en leden Mannenvereniging
“Onderzoekt de Schriften”
Bilthoven
Bilthoven, mei 2013
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Onze voorzitter geridderd
In het vorige nummer van ons blad schreef ds. W. Westland als voorzitter enkele woorden
over de troonswisseling. Daar noemde hij Beatrix als prinses, wat zij geworden is vanwege
haar abdicatie. Wat hij en wij bij lezen daarvan nog niet wisten, was dat hij tijdens de bijzondere bijeenkomst ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum in de Wilhelminakerk
te Ridderkerk-Slikkerveer op zaterdag 18 mei een koninklijke onderscheiding zou krijgen
namens (nog) koningin Beatrix. Onze voorzitter werd benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Het zal wel één van haar laatste benoemingen geweest zijn, merkte burgemeester mevr. A. Attema op, die hem de versierselen opspeldde.
Opnieuw willen wij ds. Westland, en ook zijn vrouw (!), van harte gelukwensen; thans met
deze koninklijke benoeming. Het is waar wat hij opmerkte op die middag: het gaat meer om
de trouw van de Heere dan om die van ons. Daarom eer aan de Koning.

De 2e voorzitter, ds. J.P. Nap

