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Openingswoord
Huishoudelijke Vergadering
op 13 april 2013 te Gouda

„Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u geven de kroon van het leven”
(Openbaring 2 : 10)

-

Ds. W. Westland

De Kroon van het Leven
We luisteren vanmiddag naar een woord van 
de Opgestane Heiland. De Heere Jezus was 
verschenen aan Johannes, toen hij naar het 
eenzame eilandje Patmos was verbannen. Daar 
krijgt Johannes de opdracht om aan zeven 
gemeentes in Klein-Azië een brief te schrijven 
namens de Heere Jezus. En hier horen we 
dan een woord aan de gemeente van Smyrna. 
Een boodschap van troost en bemoediging. 
Dat had deze gemeente wel nodig. Smyrna 
was in die dagen een welvarende havenplaats 
in Turkije. Maar de gemeente van Christus 
was klein en leefde in een moeilijke situatie. 
Zowel van Joden als heidenen kregen ze op 
allerlei manieren tegenwerking. Er werd armoe 
geleden. In vers 9 horen we de Heere Jezus 
zeggen: Ik weet van uw armoede, maar u bent 
toch rijk. Het Evangelie zet de dingen in een 
ander licht. Dan kun je arm zijn in de wereld, 
en toch rijk in Christus. Omdat je een rijke 
Koning mag dienen, die u deel wil geven aan 
Zijn schatten en gaven: Vergeving van zonden, 
vrede in uw hart, houvast in dit leven, en bij het 
sterven uitzicht op de eeuwige zaligheid.
Ik vraag u vanmiddag: kent u iets van die 
rijkdom? Uit onszelf zijn we geestelijk 
straatarm. Met alles wat we in deze wereld 
hebben. Straatarm, omdat we de Heere verlaten 

hebben, en de weg van de zonde gekozen 
hebben. En daar houdt je uiteindelijk niets van 
over. Maar nu roept de Heere u en mij om te 
komen tot Hem. En dan uw lege hand maar 
bij Hem ophouden. Want de Heere wil arme 
zondaren rijk maken door Zijn genade. En 
dat was nu ook de rijkdom van de gemeente 
van Smyrna. Ondanks alle verdrukking rijk in 
Christus.

De oproep
Maar dan klinkt de oproep: Wees trouw. Blijf 
de Heere Jezus volgen, ook als het moeilijk 
wordt. Al zou het uw leven kosten. Toch het 
kruis opnemen en de Heiland volgen. Wees 
trouw tot de dood. Die opwekking hebben wij 
ook telkens nodig. Wij weten niet wat er voor 
ons ligt. Maar je merkt het steeds duidelijker: 
het wordt er niet gemakkelijker op, om als 
christen te leven in deze wereld. En om als 
christelijk gezin, en als christelijke gemeente 
werkelijk staande te blijven. De geest van deze 
tijd doet een geweldige aanval op ons. Wat is 
er het gevaar van vervlakking en verslapping. 
En als het aan ons ligt, gaan we zomaar mee. 
En daarom die opwekking: wees trouw tot de 
dood. Wat betekent dat concreet: Een leven, 
waarin tijd is voor gebed. Tijd voor het lezen 
van Zijn Woord. Tijd voor bezinning. En 
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dan ook een leven naar Zijn geboden. Gods 
wet hoog in het vaandel. Telkens het gebed: 
Heere, wat wilt U, dat ik doen zal. Moeilijk, 
zegt u? Mijn hart is zo afkerig en ik ben zo 
vaak ontrouw. Laat dat geen uitvlucht zijn. 
Maar laat u dat tot schuld worden, en belijdt 
uw zonden maar eerlijk aan Hem. Want al 
zijn wij ontrouw: Hij blijft getrouw. De Heere 
Jezus is getrouw geweest tot in de dood. Hij 
heeft volkomen verzoening aangebracht. En 
door het geloof mag u leven uit Hem. Hij 
schenkt u genade, die getrouw maakt. En zo is 
het toch mogelijk: achter Christus aan trouw 
tot de dood.

Een heerlijke belofte
Bij deze oproep geeft de Heere Jezus ook 
een heerlijke belofte: Ik zal u geven de kroon 
van het leven. Een bekend beeld voor de 
gemeente van Smyrna. In het oude oosten 
kende men de hardloopwedstrijden. Een 
loopbaan werd uitgezet, en je moest allerlei 
hindernissen passeren. En aan het eind hing 
de overwinningskrans. Zo is ook het leven 
van de christenen een loopbaan met veel 
hindernissen. Het is dikwijls een zware strijd. 
En soms komt de vraag op: zou ik het wel 
volhouden? Maar er is uitzicht: aan het eind 
wacht de kroon der overwinning. Of zoals het 
hier gezegd wordt: de kroon van het leven: 
het eeuwige leven met Christus. En die kroon 
ontvang ik niet, omdat ik die verdiend zou 
hebben. Omdat ik zo trouw was. Dan zou 
niemand die kroon ontvangen. Neen, het is 
anders: de Heere Jezus zegt: Ik zal u geven!
Hij heeft Zelf de doornenkroon gedragen. 
Hij is de dood ingegaan. Maar zo heeft Hij 

met Pasen de dood overwonnen. Nu leeft 
Hij, en Hij wil dat leven wegschenken als een 
gave uit Zijn hand. Dat is het wonder van 
Gods genade: Ik heb het niet verdiend, maar 
ik mag toch eenmaal die kroon ontvangen. 
De vraag blijft over: Loopt u ook al in deze 
loopbaan? Achter Christus aan? Of ben je nog 
een toeschouwer langs de kant. Misschien wel 
halverwege terug gegaan. 

U vond die weg te zwaar. Het leven met 
Christus vroeg voor u teveel. Het hoefde voor 
u niet meer. Denk erom, dan zult u de kroon 
van het leven niet ontvangen. Zonder Christus 
wordt het een eeuwig omkomen. Daarom 
roept de Heere ook deze middag: Wendt u 
naar Mij toe, en wordt behouden. En tot allen, 
die Hem volgen, zegt Hij: Wees getrouw tot 
de dood. Ja, dan zult u ervaren, dat Hij trouw 
is, en dat Hij al Zijn beloften vervult. Uit Zijn 
hand de kroon van het leven te ontvangen. 
Om er dan eeuwig van te zingen: Groot is Uw 
trouw, groot is uw liefde, groot is uw genade!

Gij toch, Gij zijn hun roem,
de kracht van hunne kracht

Uw vrije gunst alleen wordt de ere
toegebracht.

Wij steken het hoofd omhoog,
en zullen de eerkroon dragen.

Door U, door U alleen,
om het eeuwig welbehagen.

Want God is ons ten schild in het strijdperk
van dit leven.

En onze Koning is van Isrels God gegeven.

(Psalm 89:8)
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bijbelstudie o.t.

Het vorige hoofdstuk was vol van bedreigingen en oordeel. Vanwege de aanhoudende zonde 
van het volk en zijn leiders moest de profeet Amos deze ernstige boodschap van de Heere laten 
horen. In hoofdstuk 9 gaat dit nog even door. In onze tijd zouden de mensen al lang de kerk uit 
gelopen zijn, of niet? Het wonderlijke is, dat de profeet aan het einde van het hoofdstuk toch 
nog over genade en uitkomst gaat spreken. Niet als een vanzelfsprekend “eind goed, al goed”, 
maar als een wonder van de HEERE.

Een vervallen hut, doch...
Amos 9

Ds. J.P. Nap

Vers 1-4 Visioen over het altaar
Na de visioenen over de sprinkhanen, het 
vuur, het paslood en de zomervruchten in de 
hoofdstukken 7 en 8, volgt nu het vijfde, over 
het altaar. Amos ziet de Heere bij het altaar 
staan. De vraag is dan al dadelijk over welk 
altaar het gaat? Van de tempel in Jeruzalem 
of van één van de heiligdommen in Israël, het 
tienstammenrijk? Calvijn meent in Jeruzalem. 
De kanttekeningen SV laten het een beetje 
open. Het zou ook heel goed in Bethel kun-
nen zijn, aangezien Amos’ profetie zich in 
deze verzen nog steeds tegen Israël richt.
De profeet hoort de opdracht om te slaan. 
Spreekt de Heere tot Amos zelf ? Of tot een 
engel? Of tot de aardbeving die volgt? Het 
staat er niet bij. In elk geval moet op het 
kapiteel (SV: knoop) geslagen worden. De 
kapitelen zijn de bloemvormige bovenstukken 
van de zuilen, waar de balken op rusten. Bij 
het stukslaan van de kapitelen stort het hele 
bouwwerk in. De bedoeling is dat de drempels 
beven. De neervallende brokstukken van het 
dak zullen op de hoofden van de aanwezige 
mensen neerkomen om hen te doden. Al-
len zijn zondaars, vs. 10. Wie nog in leven 
blijft, wordt door de Heere door het zwaard 

gedood. Blijkbaar het zwaard van een vijand, 
die Hij daarvoor gebruikt. Niemand zal kun-
nen ontkomen. Hoewel, er zullen er toch nog 
overblijven, vs. 8.
Nergens kan men een veilige schuilplaats 
zoeken. Diverse mogelijke schuilplaatsen 
worden genoemd, maar nergens is men veilig. 
Niet in de hel: volgens de kanttek. SV zijn 
dit alle diepe en verborgen plaatsen, inclusief 
de hel. Niet in de hemel: hiermee wordt het 
allerhoogste bedoeld. Het gaat er om, dat de 
Heere alomtegenwoordig is. Nergens kan men 
voor Hem vluchten.
Niet op de top van de Karmel: ook daar (de 
berg gelegen in het noorden bij de Middel-
landse Zee) zal de Heere hen weghalen. Niet 
op de zeebodem: God zou een slang gebieden 
hen dood te bijten. Niet bij de vijand: wie 
door de vijand in ballingschap wordt wegge-
voerd en in principe in leven zou kunnen blij-
ven, zal toch eveneens omkomen. De Heere 
zal het zwaard van de vijand daartoe bevelen. 
Hij richt Zijn ogen op hen ten kwade en niet 
ten goede. Wie denkt niet aan de apostolische 
tegenhanger in Rom. 8:38-39, dat geen dood 
en leven e.d. de gelovige kan scheiden van de 
liefde Gods in Christus Jezus. Hoe belangrijk 
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om niet tegen de Heere in volharding te zon-
digen, maar in Hem uit genade te geloven. 

Vers 5-6
Lofzang na de oordeelsboodschap
Wellicht moeilijk voor onze oren om te horen, 
maar na de aankondiging van het oordeel 
d.m.v. het visioen volgt een lofzegging op de 
grootheid van deze oordelende God en HEE-
RE. Deze lofzegging eindigt in vs. 6 met de 
woorden: HEERE is Zijn Naam. Zo vinden 
we het ook in 4:13 en 5:8.
De grootheid en macht van de HEERE wor-
den geschilderd. Hij is de Heere HEERE van 
de legermachten. Alles en ieder staat tot Zijn 
beschikking. Hij raakt het land aan en het 
smelt weg. Te denken is aan een aardbeving. 
Mensen komen in rouw, als het land stijgt en 
daalt als de Nijl, de rivier van Egypte, vgl. 8:8. 
Let wel, als er inwoners zijn die rouw bedrij-
ven, zijn er dus nog overlevenden! Wordt hier 
al een klein lichtpuntje zichtbaar?
De machtige God woont in de hoge. Opper-
zalen in de hemel, Zijn gewelf (SV: benden) 
op de aarde. Ook beschikt Hij over het water, 
zoals blijkt bij de zondvloed en in het boek 
Jona.
Vindt u het moeilijk om op deze manier de 
HEERE groot en machtig te noemen en te 
roemen? Wij moeten bedenken, dat Amos op 
deze manier God God laat. Het is een billij-
ken van Zijn recht. 

Vers 7 Maar zijn wij niet uitverkoren?
Hoe kan de Heere Zijn volk zo oordelen 
en ten onder doen gaan? Heeft Hij het niet 
uitverkoren? Ja, Israël is door de Heere be-
voorrecht. Wat heeft Hij in het verleden Zijn 
bemoeienis met hen ten goede gehad. Wat 
klinkt het telkens weer: Ik ben de Heere, Uw 
God, Die u uit Egypteland uit het diensthuis 

uitgeleid heb. Maar 3:2 liet al zien, dat het 
volk zich daar niet ten onrechte op beroemen 
mag. Niet zonder zich oprecht tot de Heere te 
bekeren en met Hem te leven. Hun uitverkie-
zing (in de brede verbondsmatige zin) is geen 
rustgrond voor hun redding. Mag niet tot 
valse rust leiden.
In vs 7 komt dit nu nog op een andere manier 
scherp naar voren. De Heere maakt namelijk 
aan Israël duidelijk, dat Hij ook met andere 
volken Zijn positieve bemoeienis heeft gehad.
De Israëlieten zijn voor de Heere als de Cu-
sjieten. Op één lijn. Dezen worden ook wel 
Nubiërs genoemd of Moren (SV) of Ethiopi-
ers, nakomelingen van Cham, Gen. 10:6. Zij 
worden hier genoemd als een volk, dat ver weg 
woont (vanuit Israël gezien) en bij de Heere 
geen enkel streepje voor heeft. Zo ook Israël 
zelf. Zij kunnen geen rechten laten gelden bij 
God.
Men kan wel tegenwerpen, dat men uit 
Egypte is uitgeleid, maar dan weerspreekt de 
Heere dat door te zeggen, dat Hij net zo goed 
de Filistijnen uit Kaftor heeft weggeleid en de 
Syriërs uit Kir. Kaftor is Kreta. Van dat eiland 
zijn de Filistijnen ca. 1200 v. Chr. naar het 
vasteland gekomen. In Gen. 10:14 worden de 
Filistijnen en Kaftorieten (nog) samen ge-
noemd. De Syriërs worden ook wel Arameërs 
genoemd. Kir kan ergens ten oosten van de 
Tigris liggen; sommigen denken aan Ur. Hoe 
dan ook, er is nog wel een band tussen de 
Heere en Zijn volk, maar het is een band ten 
gerichte. Er is niet alleen verbondszegen, maar 
ook verbondswraak. 

Vers 8-10 Evenwel…
Zijn ogen zijn op dit zondige koninkrijk 
gericht om het weg te vagen. Maar toch niet 
helemaal, zo blijkt ineens! Evenwel, zegt vs 
8. (SV: behalve dat). Plotseling is daar een 
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wending. Er gloort hoop. God zal het huis van 
Jakob (is het noordelijke rijk, zie ook 7:2) niet 
geheel wegvagen. En omdat het ongelooflijk 
is, volgt er nadrukkelijk: spreekt de HEERE. 
En op wat Hij zegt, kan men aan. Door de 
strafoefening heen, maakt de Heere een nieuw 
begin. Hij doet een afgesneden zaak op de 
aarde. 
Maar eerst zal Israël in opdracht van God 
geschud worden door alle volken, zoals in een 
zeef waar geen steentje doorheen valt. De vro-
men die uit de ballingschap zullen terugkeren, 
vormen het begin van een nieuw volk. In vs. 
10 ontvangt het oordeel echter nog eens alle 
nadruk: alle zondaars zullen sterven; zij die in 
een zorgeloos verkiezingsoptimisme zeggen: 
er komt geen kwaad. Het zwaard was ook in 
vs. 1 al genoemd.
Er volgt “evenwel” het wonder van een heils-
belofte.

Vers 11-15 Amos predikt het heil
Aan het eind van zijn boek brengt Amos een 
duidelijke heilsprofetie. Zoals wel vaker in 
situaties waarin eerst het oordeel verkondigd 
wordt en daarna het heil, zijn er ook hier 
bijbelverklaarders, die menen dat dit heils-
woord niet van Amos kan zijn, maar een latere 
toevoeging moet wezen. Zij menen, dat hij 
anders zijn oordeelsprediking van haar kracht 
zou beroven. Dit kunnen wij echter niet met 
die verklaarders eens zijn. Door Gods Geest is 
Amos’ prediking één geheel. Bovendien komt 
het heil door de oordelen heen.
De heilsprofetie richt zich op de vervallen hut 
van David. Deze woorden herinneren aan de 
profetie van Nathan tot David, dat zijn huis 
eeuwig koning zal zijn. Maar het huis van 
David is tot een vervallen hut geworden met 
scheuren. De Heere gaat het wonder van de 
vernieuwing doen. De profetie toont het ka-

rakter van haar tijd door het noemen van “de 
rest van Edom” (zie 1:11), maar zij gaat daar 
vervolgens ook bovenuit door het noemen van 
“alle heidenvolken waarover Mijn Naam is 
uitgeroepen”. Deze laatste uitdrukking heeft 
een religieuze betekenis. Gods Naam is uit-
geroepen over Israël, vgl. o.a. Deut. 28:10 en 
Jer. 14:9. Israël bezit dus Gods openbaring en 
kent Hem. Maar in de eindtijd (‘op die dag’) 
zullen alle volken de God van Israël kennen.
Voor de vervulling van deze profetie moeten 
wij over de terugkeer uit de ballingschap heen 
kijken naar de tijd van Christus op aarde. Het 
herstel van Davids heerschappij komt in de 
grote Zoon van David Jezus Christus. Hij zal 
eeuwig Koning zijn, Lukas 1:32-33; niet in 
politieke zin, maar in geestelijke zin. Christus 
brengt al de volken onder Zijn heerschappij, 
niet door het geweld van het stalen zwaard, 
maar door het geestelijk zwaard van de Geest, 
dat is door Gods Woord. Dat blijkt uit het 
feit, dat Jakobus op het apostelconvent in 
Hand. 15:16 en 17 de profetie van Amos 9:11 
en 12 citeert. (Ik ga er nu even aan voorbij, dat 
Jakobus de Septuagint -de Griekse vertaling 
van het Oude Testament-  citeert, en hoe dat 
precies zit). “Een nationaal herstel van Israël 
en de oprichting van een aards koninkrijk 
verwacht Jakobus op grond van deze Oudtes-
tamentische profetie niet. Hij ziet de profetie 
vervuld in de komst van Jezus Christus en de 
gemeente van het Nieuwe Testament, waarin 
naast de Jood ook de heiden in het heil Gods 
delen mag”, aldus prof. dr. B.J. Oosterhoff. 
De eindtijd begint met Pinksteren; vanaf dan 
zullen ook de heidenen zalig kunnen worden 
en door het geloof een onderdaan kunnen 
worden van Koning Jezus.
De verzen 13vv spreken vervolgens over Mes-
siaanse zegeningen in Oudtestamentische 
trekken. De beelden van ploegers, maaiers en 
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zaaiers wijzen op grote overvloed; evenals de 
herbouw van verwoeste steden, het planten 
van wijngaarden en het nooit meer wegge-
rukt worden uit het land. Vanuit Hand. 15 
kan gezegd worden: het gaat om geestelijke 
weldaden, die met behulp van aardse beelden 
onder woorden gebracht worden. Zowel Joden 
als heidenen mogen delen in het grote, over-
vloedige heil van Christus. En de uiteindelijke 
vervulling is in het hemels Kanaän, waaruit 
Gods volk nooit meer weggerukt zal worden. 
En in vergelijking tot de hier onder woorden 
gebrachte grote, aardse overvloed, zal dan zelfs 
gezegd mogen worden: de helft was mij niet 
aangezegd.

Gespreksvragen:
1.  Hel en hemel, vs. 2, worden in de Schrift 

in meer dan één betekenis gebruikt. Kunt 
u er enkele noemen?

2.  Het recht van God billijken, vs 5-6. Wat 
bedoelen we daarmee? Hoe doet Paulus 
dit bijv. in Rom. 9:19vv?

3.  Doet de vergelijking van Israël met de 
Cusjieten, Filistijnen en Syriërs niet de 
hele heilsgeschiedenis teniet? M.a.w. heeft 
Israël niet toch een streepje voor?

4.  Evenwel… In Ps. 74:12 (SV) lezen we dit 
woord ook. HSV heeft daar: Toch. Spreek 
er eens over door hoe dat ‘evenwel, toch, 
nochtans’ wezenlijk is in het geloofsleven. 
Neem vr/antw. 60 van de Heidelberger er 
maar bij.

5.  Wij duiden de prediking wel aan als een 
prediking van zonde en genade. Is het wel 
juist, dat de genadeprediking altijd in het 
verlengde ligt van de zondeprediking? 

6.  Vanuit Hand. 15 valt licht op de vervulling 
van Amos 9:11-15. Ziet u deze vervulling 
als zuiver geestelijk of ook als aards?

BIJBELSTUDIES EzEchIëL
Ik geef u het schema door voor de Bijbelstudies over Ezechiël in het nieuwe seizoen 2013-2014:
Juli/augustus: Ezechiël1
September: Ezechel2                                                                                                                               
Oktober: Ezechiël 3
November: Ezechiël  8
December: Ezechiël  9
Januari: Ezechiël 17                                                                                                                                               
Februari: Ezechiël 18                                                                                                                                           
Maart: Ezechiël 24

Met vriendelijke groet, ds. J. van Dijk



9

bijbelstudie n.t.

Ik ben de Alfa en de Omega
Openbaring 1 : 1–8

Ds. H.J.T. Lubbers

Johannes op Patmos (1:9-18)
Wie deelt de lakens uit in de wereld? Als 
Forbes in de dagen van de apostel Johannes 
al had bestaan, hadden we zonder twijfel 
de keizer van Rome op nummer 1 van de 
lijst van machtigste mensen ter aarde zien 
staan. Deze keizer wilde dat iedereen hem 
zou erkennen als ‘kurios’. Maar ‘omwille van 
het Woord van God en het getuigenis van 
Jezus Christus’ (1:9) is Johannes opgepakt, 
weggehaald bij de jonge (en kwetsbare) 
gemeenten in Klein-Azië en verbannen naar 
het eiland Patmos. 
Wat een machtige troost is het dan, wat we 
lezen in het boek Openbaring. De verhoogde 
Christus zoekt Zijn verstoten en eenzame 
apostel op (1:9-18)! Op de dag des Heeren 
(1:10) hoort Johannes een luide stem, als 
van een bazuin (1:11). Als Johannes zich 
vervolgens omdraait, ziet hij de verschijning 
van Christus in hemelse glorie, te midden 

van zeven gouden kandelaren (vers 12-16). 
Johannes is overweldigd door de heilige 
majesteit van deze gestalte. Als dood, volkomen 
machteloos, zijgt hij neer aan Zijn voeten. 
Zoals eenmaal Jesaja, proeft ook Johannes dat 
hij in het licht van Gods heilige majesteit niet 
kan bestaan ( Jes. 6:5). Christus legt echter 
Zijn rechterhand op Johannes en zegt hem 
niet bevreesd te zijn. Hij is immers de Alfa en 
de Omega (1:11), de Eerste en de Laatste (1:17). 

Briefhoofd (1:4-8)
Deze woordcombinatie klinkt in het boek 
Openbaring voor het eerst in 1:8 en wel uit de 
mond van God Zelf. Iets over de opbouw van 
hoofdstuk 1:1-8: Het Bijbelboek Openbaring 
kent twee opschriften: Een boektitel (vers 
1-3) en een briefhoofd (vers 4-8). De 
boektitel doet dienst als beknopt woord 
vooraf: Jezus Christus geeft in dit boek een 
onthulling van de dingen die spoedig moeten 

Wie deelt de lakens uit in de wereld? Aan het eind van 2012 presenteerde het Amerikaanse 
zakenblad Forbes haar jaarlijkse lijst van machtigste mensen op aarde. Op één staat Barack 
Obama; op twee de machtigste vrouw ter wereld: Angela Merkel. Om deze lijst samen te stellen, 
gebruikt Forbes vier criteria: Het eerste criterium: Wie heeft invloed op het leven van heel veel 
mensen? Zo was Paus Benedictus XVI nummer 5 op de lijst. Criterium twee: Wie heeft geld? 
Carlos Slim Helu uit Mexico, tegenwoordig de rijkste man ter wereld, staat op nummer 11. 
Als derde criterium: Wie heeft op meerdere gebieden macht? Nummer 16 op de lijst, Michael 
Bloomberg, de burgemeester van New York, heeft macht omdat hij politicus is, maar ook omdat 
hij miljonair, mediamagnaat en filantroop is. En het vierde criterium: Wie gebruikt zijn macht 
ook echt? Om die reden eindigde Vladimir Poetin zo hoog (op nummer 3). Hij laat voortdurend 
zijn macht zien, door bijvoorbeeld mensen die tegen hem demonstreren, op te pakken. 
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geschieden. Het briefhoofd is opgebouwd, 
zoals gebruikelijk in de Oudheid: We horen 
achtereenvolgens afzender, adres en een groet. 
De afzender introduceert zichzelf alleen 
met de naam Johannes. Voor zijn lezers is 
het noemen van de naam voldoende – als 
hun pastor heeft hij een sterke band met de 
geadresseerden en is hij voor hen een bekende 
persoonlijkheid. Het adres wordt kort vermeld: 
De zeven gemeenten in de Romeinse provincie 
Asia, het huidige West-Turkije (zie 1:11 en 
hoofdstuk 2 en 3). Aan het slot van elk van 
de zeven brieven klinkt telkens de roep om 
te horen wat de Geest tot de gemeenten 
(meervoud!) zegt. Wat de ene gemeente te 
horen krijgt, is blijkbaar ook voor de andere 
zes bestemd. Het gaat om een schrijven dat 
uiteindelijk aan ál Christus’ dienstknechten 
(vers 1) is gericht. De zeven gemeenten 
staan dan ook voor de gehele christenheid in 
Asia, ja voor de totale christenheid van alle 
eeuwen. Daarom weten ook wij in 2013 ons 
aangesproken, vermaand en bemoedigd, door 
wat het boek Openbaring ons onthult! 
De groet is heel uitvoerig opgezet. Allereerst 
worden twee geschenken van God genoemd: 
Genade (Gods gunst, Zijn welwillendheid 
dankzij de vergeving van schuld) en vrede (de 
band met God en elkaar die vol harmonie 
is). Vervolgens wordt de drievuldige bron van 
deze geschenken genoemd, waarbij Johannes 
bijzondere omschrijvingen gebruikt voor 
Vader, Zoon en Heilige Geest. a.) God is Hij 
Die is en Die was en Die komt (‘de Komende’, 
staat er letterlijk. God is bezig om te komen!). 
Deze woorden herinneren sterk aan Gods 
Zelfopenbaring aan Mozes in Exodus 3:14. 
Op dezelfde manier als Mozes ten tijde van 
het Oude Verbond mag Johannes aan de kerk 
van het nieuwe verbond een boodschap gaan 
doorgeven, met een beroep op de God Die 

trouw is, in verleden, heden en toekomst. Hij 
is nu, wat Hij sinds Abraham was. En Hij 
komt, zoals Hij beloofd heeft. Deze naam 
voor God is toegesneden op de situatie van 
Johannes en van de gemeente: Het geloof van 
de gemeenten wordt zwaar beproefd. Laten 
alle beproefde christenen van toen en nu zien 
op Hem, Die Zijn trouw bewaart van geslacht 
op geslacht, en Die niet laat varen de werken 
van Zijn handen. Het oog op Hem – dát geeft 
vaste grond onder de voeten! 
b.) Vervolgens noemt Johannes de zeven 
Geesten voor Gods troon. De ene Heilige Geest 
kent vele werkingen. Op de achtergrond horen 
we Zacharia 4 meeklinken, het visioen van de 
gouden kandelaar met de zeven lampen, die 
daar wijzen op het werk van de Heilige Geest. 
De kanttekeningen van de SV zeggen heel 
mooi: ‘De Heilige Geest wordt zeven Geesten 
genaamd, omdat Hij Zijn gaven in deze zeven 
gemeenten zo volkomenlijk uitstort, als Hij 
zovele geesten ware’. 
c.) Dat Jezus Christus in deze drievuldige 
bronaanduiding de laatste plaats inneemt, 
biedt Johannes de kans een lofprijzing op 
Hem uit te zingen. Christus krijgt daarin 
drie titels, die een echo vormen van Psalm 
89:20-38. Jezus is de getrouwe Getuige: 
Openbaringen van God worden door Jezus op 
betrouwbare wijze overgebracht ( Joh. 1:18). 
Jezus is de Eerstgeborene uit de doden: Hij is de 
eerste, die de ban van de dood gebroken heeft. 
Daar waar het het laatste verwacht werd, heeft 
Hij heerschappij (Vgl. Openb. 1:18)! En Jezus 
is de Overste van de koningen der aarde. Als 
Johannes deze woorden opschrijft, heeft hij 
nadrukkelijk weet van de tegenstand van de 
koningen der aarde. Toch belijdt hij Christus 
als Vorst. Heel de wereld moet buigen voor 
Christus. Na de drie titels volgt een drieledige 
lofprijzing op de daden van Christus ten 
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opzichte van Zijn gemeente: Liefhebben, 
reinigen en maken tot koningen en priesters. De 
lofprijzing is boordevol van Christus’ Persoon 
en Zijn werk.      
Aan de groet worden vervolgens nog twee 
zinnen toegevoegd. In vers 7 formuleert 
Johannes het thema van zijn boek: Jezus 
komt met de wolken (in 19:11-16 wordt dat 
uitvoeriger uitgewerkt). Elk oog zal Hem zien! 
Dat betekent ook schrik. Velen zullen spijt 
hebben dat ze in zorgeloze onverschilligheid 
aan Jezus voorbij hebben geleefd.  
‘Ja, amen’, zo klinkt het dan. De meest 
aannemelijke verklaring is dat deze twee 
woorden door God gesproken worden. Vers 7 
is een belofte van God, die Hij door Zijn ja en 
amen bevestigd. Dit sluit naadloos aan bij vers 
8, waar ook God Zelf het is, Die spreekt. 

Ik ben de Alfa en de Omega (1:8)
Met de eerste en de laatste letter van 
het Griekse alfabet stelt God Zichzelf 
plechtig voor als de God die begint en 
afsluit. God is de A en de Z, Die alles wat 
tussenligt omspant. Deze uitspraak heeft 
een Oudtestamentische achtergrond in het 
boek Jesaja (41:4; 43:10; 44:6). In deze 
hoofdstukken van Jesaja blijkt dat de God van 
Israël, die hemel en aarde geschapen heeft, de 
soevereine Heere over de geschiedenis is, Die 
alle dingen leidt overeenkomstig Zijn raad. En 
als God werkt, Wie zal het keren ( Jes. 43:13)? 
Datzelfde geloof doortintelt ook het boek 
Openbaring. 
We mogen bij deze woorden echter tegelijk 
ook denken aan een hellenistische achtergrond: 
In de Griekse wereld waren letterspeculaties 
erg geliefd. Vanuit de getallensymboliek van 
de Grieken ontstaat deze boeiende lijn: De 
eerste en de laatste letter van de 24 letters van 
het Griekse alfabet in samenhang met de 24 

uren van de dag duiden op het feit dat God 
alle tijden omspant. 
‘Ik ben de Alfa en de Omega’ is een Griekse 
wijze van spreken. De strekking hiervan wordt 
echter herhaald op Hebreeuwse wijze: ‘Het 
begin en het einde’. Deze uitdrukking wordt 
in het Oude Testament gebezigd om het 
geheel aan te duiden (1 Sam. 3:12; 2 Kron. 
25:27; Pred. 10:13). Kortom: God openbaart 
Zichzelf, als de trouwe God, in verleden, 
heden en toekomst. 

Als laatste eigenschap van God klinkt dat Hij 
de Almachtige is. Pantokratoor is de Griekse 
weergave van de Hebreeuwse naam Yahweh 
Zebaoth - HEERE van de legermachten. 
Deze Naam heeft een strijdbare klank, zeker 
in een boek vol strijd, dat Openbaring is. Met 
macht zal Hij Die Alfa en Omega is, Zijn 
heerschappij doorzetten! Christus neemt in 
1:17 dezelfde woorden in de mond, als God 
in 1:8. Het doel van de heilsgeschiedenis zal 
dankzij Hem bereikt worden. De Vader heeft 
immers de Zoon lief, en heeft alle dingen in 
Zijn hand gegeven ( Joh. 3:35). De oproep 
‘vrees niet’ vinden we heel de Bijbel door, 
maar vooral in Jesaja (41:10, 14; 43:1, 5; 44: 
2), in het verband waar ook ‘de Eerste en de 
Laatste’ voorkomt.

Troost 
Deze Zelfopenbaring van God in Christus als 
de God, die als de Machtige de loop van de 
tijden omspant, is een rijke wetenschap voor 
het geloof. Niet de politieke grootmachten 
van deze tijd, niet de anti-christelijke machten 
in onze samenleving, niet de demonische 
machten van de occulte wereld hebben het 
laatste woord. Maar, met de woorden van een 
lied: ‘De Heer’ regeert! Zijn Koninkrijk staat 
vast - Zijn heerschappij omvat de loop der tijden. 
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- Een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
- blijft met het heilig zwaard des Geestes 
strijden; - en d’ adem Zijner lippen overmant 
- de tegenstand’. Er is veel aan de hand in de 
wereld. Terreurdreiging, zinloze schietpartijen, 
onzekerheid vanwege de financiële crisis. 
Ook op kerkelijk erf is er veel in beweging. 
Innerlijke uitholling, lauwheid, doorgaande 
kerkverlating. Wellicht wilt u dat nog 
aanvullen met de zorgen in uw eigen leven.  
De Heiland zegt in Openbaring 1: ‘Het loopt 
Mij niet uit de hand’. Jezus is de Alfa en de 
Omega. Hij stond helemaal aan het begin, 
want door Hem zijn alle dingen gemaakt 
( Joh. 1:3). Hij staat ook helemaal aan het 
eind: Straks zal Hij verschijnen op de wolken 
van de hemel, om te oordelen de levenden en 
de doden. En nu heeft Hij het roer in handen. 
Jezus Christus heerst over de geschiedenis. 
Hij maakt af wat Hij begonnen is. Hij doet, 
wat Hij heeft belooft. Ook in het leven van 
de gelovigen. Christus is de Bron en het Doel 
van het geloof. Behoud en zaligheid liggen 
van A tot Z vast in Hem. Zoals Christus op 
aarde het werk heeft volbracht, dat de Vader 
Hem gegeven had om te doen ( Joh. 17:4), zo 
zal Hij alles brengen naar Zijn grote doel. Al 

staat de zee soms hol en hoog en zweept de 
storm ons voort; al blazen alle machtigen der 
aarde de andere kant op, het schip der kerk 
komt in de haven! Die andere apostel van 
Christus, die ook weet wat verdrukking is, 
schrijft met stelligheid: ‘Ik vertrouw dat Hij 
Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien 
zal op de dag van Jezus Christus’ (Filip. 1:6). 

Gespreksvragen:
1. Welke boodschap bevat de groet van vers 

4-6 voor u?
2. Hoe was de situatie van de kerk in 

Johannes’ dagen? Ziet u overeenkomsten 
met de situatie van de kerk in onze dagen? 
Welke bemoediging zit er dan in de 
woorden ‘Ik ben de Alfa en de Omega’? 

3. Wat betekent het dat Christus de Alfa, het 
begin van alles is?

4. Welke troost ligt er in dat Christus als de 
Omega Zijn werk zal voltooien? 

5. ‘Zie, Hij komt met de wolken’. Verwacht u 
Hem?

6. Afgelopen seizoen hebben we in totaal 9 
‘Ik ben’-woorden behandeld. Welk accent 
legt ieder ‘Ik ben’ woord? Is er een die 
momenteel veel betekenis voor u heeft? 

van de voorzitterDs. W. Westland

Gouda 2013
We zien terug op een goede Huishoudelijke 
Vergadering. Het openingswoord vindt u 
als meditatie in dit nummer. In een goede 
sfeer kon er van gedachten gewisseld worden 

over het bestuurlijk en financieel beleid. 
Verschillende suggesties zullen nog bespoken 
worden op onze bestuursvergadering. Met 
bijna alle uitgebrachte stemmen werden 
3 bestuursleden herkozen. Daar spreekt 
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vertouwen uit. We zijn dankbaar dat
ds. J. van Dijk, br. D. Oosterom en br. J. 
van Cappelleveen zich voor een nieuwe 
periode willen inzetten. We mogen ook ds. 
J.H. Lammers bedanken voor zijn gedegen 
onderwerp over Dietrich Bonhoeffer. U kunt 
dat allemaal nog eens nalezen in deze of 
de volgende Hervormde Vaan. De collecte 
bracht het prachtige bedrag van € 668,95, 
ruim honderd euro meer dan vorig jaar. Na 
een goede vraagbespreking en de rondvraag 
sloot ds. J. van Dijk om ongeveer half 5 de 
vergadering.

Troonswisseling
In de vorige Hervormde Vaan schreef
ds. Molenaar er al over. Nu dit alles een feit 
geworden is, blijft voor ons de opdracht tot 
voorbede. (zie 1 Timotheüs 2:1 en 2) We 
denken aan prinses Beatrix, voor wie nu een 
nieuwe periode in haar leven is aangebroken. 
Opdat zij in deze laatste jaren moge leven met 
de Heere, en uitzicht mag hebben op Zijn 
eeuwig Koninkrijk. Laten we ook biddend 
meeleven met onze nieuwe koning Willem 
Alexander en aan zijn zijde koningin Maxima. 
Toen Salomo aan het begin van zijn regering 
stond, bad hij om wijsheid! Dat mogen wij 
ook bidden voor onze koning en koningin. 
Bidden om hemelse wijsheid, opdat zij op 
waardige wijze, en naar Gods wil hun hoge 
taak zullen vervullen!

Dankbaarheid
Als dit nummer verschijnt, mag ik samen 
met mijn vrouw terugzien op ons 40-jarig 
huwelijksjubileum en ambtsjubileum. Ds. Nap 
heeft daar al goede woorden over geschreven. 
Van verschillende kanten werd ik gefeliciteerd. 
Dat hartelijk medeleven doet je goed. Mede 
namens mijn vrouw van harte bedankt. 

Bovenal past ons de dank aan de Heere, Die 
ons al die jaren geleid en gedragen heeft. Soli 
Deo Gloria!

Felicitatie
Ons bestuurslid, ds. J.H. Lammers hoopt op 
12 juni te gedenken, dat hij 25 jaar geleden 
in St. Philipsland in het ambt bevestigd werd. 
Na de gemeenten Benthuizen en Krimpen 
a.d. IJssel mag hij nu de hervormde gemeente 
van Ridderlijk, wijk 6 Drievliet-Oostendam 
dienen. Al weer geruime tijd is hij bestuurslid 
van onze Bond, en zet hij zich met name in 
voor de Themadagen. Graag willen we hem 
en zijn vrouw van harte feliciteren met dit 
ambtsjubileum. De Heere geve, dat u nog 
vele jaren met zegen mag arbeiden in Zijn 
Koninkrijk. Tot eer van zijn Naam!

Tenslotte
Een hartelijke groet aan u allen, ook van de 
andere bestuursleden.
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in the picture

Openbare belijdenis des geloofs

Ds. P. Molenaar

De plaatselijke gemeente belangrijk
We doen belijdenis binnen de kerk. De kerk is 
zeer versnipperd. Velen vinden belijdenis doen 
in een bepaalde kerk niet meer relevant. Ver-
gis ik me, dat dit jaar in veel gemeenten geen 
belijdenis des geloofs werd afgelegd? Geloof 
is privézaak geworden. Ook voelen velen zich 
meer aangetrokken tot evangelische groepe-
ringen. Velen haken af. Men gelooft iets of 
niets of men vloeit door in een emotioneel 
geloof met allerlei rituelen in de diensten. Er 
is duidelijk een grote onverschilligheid t.a.v. 
de kerk als instituut. Dat geldt kerkbreed. 
Men kiest een eigen gemeente door de gebo-
den perforatiemogelijkheden binnen de PKN. 
Daardoor heeft de landelijke kerk begrijpe-
lijkerwijs aan waarde ingeboet. We dienen 
daarom nu wel alle nadruk te leggen op de 
verantwoordelijkheid van de plaatselijke ge-
meente. Daar klopt het hart van de kerk, als de 

rechte bediening van het Woord en van de sa-
cramenten bediend wordt onder de heilzame 
tucht van Koning Jezus. De Heere wil dat we 
Zijn Naam belijden in de lijn der geslachten, 
hetzelfde zeggen als wat God zegt of de Bijbel 
zegt. We mogen troost putten uit Pasen: de 
levende Heere heeft immers de verstrooiden 
samengevoegd. Hoe troostrijk is het dat de 
Heere ook velen, ja zelfs aan vijfhonderd 
broeders op eenmaal verscheen (1 Korinthe 
15:6)! Werd in Galilea, waarvan men in gees-
telijk opzicht niets verwachtte, na Pasen niet 
opnieuw de geestelijke gemeenschap gevormd 
(Mattheüs 28)? 

Band met de kerk der eeuwen!
Ds. L. J Geluk schreef in Ecclesianummer van 
23 maart een zeer verhelderend artikel over de 
geschiedenis van het belijdenis doen. Daarbij 
vraagt hij aandacht voor de vermelding van 

Drie g’s en drie stukken
Het is verblijdend, als jongeren en ook ouderen openbare belijdenis des geloofs afleggen. Van 
groot belang is daarvoor het voorbereidend onderwijs van onze ongeëvenaarde Heidelbergse 
Catechismus in de drie g’s: geloof, gebod, en gebed en ook in de drie stukken ellende, verlos-
sing, zoals het Woord ons in alle toonaarden voorhoudt. Die geestelijke lijn is fundamenteel 
voor een gezond geestelijk leven en een gezonde gemeente. Daarin ging de kerk der eeuwen ons 
voor. Die lijnen heeft de Heere Jezus ons Zelf voorgehouden, met het oog op de praktijk van de 
godzaligheid. De bezinning ontbreekt zo vaak, wegens de hectiek van deze tijd. O.a. de sociale 
media bezetten de mens helemaal. Er is vaak een flitsende kennis, zonder diepgang, zoals digi-
tale beelden aan ons voorbijgaan. Hoe belangrijk is daarom de meditatie. Pasen is niet alleen het 
opstandingsfeest, maar ook het feest van de gemeenschap der heiligen, waar de stille overden-
king plaats vindt. 
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het kerkverband in de derde belijdenisvraag. 
Na 2004 gaf collega Geluk in Ecclesia het 
waardevolle advies om de laatste belijde-
nisvraag als volgt in te vullen: “Wilt u in de 
gemeenschap van de Kerk der eeuwen en in 
verbondenheid met de gemeente alhier, u stellen 
onder haar herderlijk opzicht etc…? Dus in 
plaats van ‘in gemeenschap der Nederlandse 
Hervormde Kerk’ of ‘Protestantse Kerk in 
Nederland’ , die in 2004 gevormd is. Nu stelt 
hij dit onderwerp opnieuw aan de orde. Hij 
schrijft het volgende: “Evenals in de kerkorde 
van 1951 stelt Art. XI lid 8 (PKO) dat de 
openbare geloofsbelijdenis plaats vindt “in het 
midden van de gemeente, met gebruikmaking 
van een orde uit het dienstboek van de kerk”. 
Is er een dienstboek? Nee, er is een ‘proeve’ 
van een dienstboek (2004), bestaande uit twee 
delen van elk ruim 1.000 pagina’s. Daarin 
vindt men twee - nieuwe - orden voor een be-
lijdenisdienst. Of die in orthodoxe gemeenten 
worden gebruikt, is de vraag. Zij verschillen 
danig van wat in het Dienstboek-in-ontwerp 
van 1956 was opgenomen. Het formulier met 
de vragen van 1956 heeft echter in de ‘proeve’ 
van 2004 óók een plaats gekregen en waar-
schijnlijk wordt dit in rechtzinnige gemeenten 
doorgaans gebruikt. Daarin is de derde vraag 
wel aangepast, zodat deze nu luidt: “Wilt u, 
in de gemeenschap van de Protestantse Kerk 
in Nederland en onder haar opzicht, getrouw 
zijn onder de bediening van het Woord en de 
sacramenten, volharden in het gebed en het 
lezen van de Heilige Schrift, en wilt u met de 
u geschonken gaven meewerken aan de op-
bouw van de gemeente van Christus?” Collega 
Geluk is van mening dat het niet verantwoord 
is deze vraag anno 2013 aan de confirmanden 
te stellen: “De praktijk van de laatste jaren 

bewijst dat vooral jonge mensen zich helemaal 
niet meer gebonden achten aan de kerk van 
hun doop en belijdenis. Vooral na een verhui-
zing gaan zij dikwijls ‘shoppen’ totdat ze een 
kerkelijke gemeente vinden waar zij zich thuis 
voelen. Hun ouders en de kerkenraad van hun 
belijdenis-gemeente mogen al blij zijn wan-
neer zij dit nog doen en ondanks hun belijde-
nis niet wegglijden in onkerkelijkheid. In het 
verleden was het noemen van de vaderlandse 
kerk waaruit alle kerken van gereformeerde 
belijdenis direct of indirect zijn voortgeko-
men, nog enigszins verdedigbaar (waarvan 
acte! P.M.), hoewel, zoals wij zagen, rond 
1950 theologen als O. Noordmans en
A.A. van Ruler de naam van de kerk helemaal 
niet genoemd wilden hebben. Zij achtten 
dit strijdig met de katholiciteit van de kerk. 
Hun argumenten lijken me nog steeds van 
betekenis. Het is een vreugdevolle zaak wan-
neer mensen, meestal zijn dat jonge mensen, 
in deze jaren met overtuiging de belijdenis 
willen afleggen. Dat is iets om God dankbaar 
voor te zijn. Maar is het goed hen dan te 
binden aan een bepaalde kerkelijke gemeen-
schap? Worden zij misschien in het geweten 
bezwaard wanneer zij na verloop van tijd op 
een andere plaats voedsel vinden voor hun 
geestelijk leven en zich daar willen aanslui-
ten? 

Laat het bij de voorbereiding tot de belijdenis 
én in de vragen die hun gesteld worden dui-
delijk zijn dat zij (gaan) behoren tot de alge-
mene, christelijke kerk.” Het is een goede zaak 
dat collega Geluk dit punt aansnijdt. De kerk 
der eeuwen is immers breder dan de Protes-
tantse kerk in Nederland of welk kerkverband 
ook maar!
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Ds. W. Westland uit de kerkgeschiedenis

Isaäc da Costa (1798-1860)
U kunt ze misschien wel aanwijzen: een straat of een school, die naar I. da costa genoemd is. 
Wie was deze man, en wat is zijn betekenis voor ons?

Jeugd
De kleine Isaäc werd geboren op 14 januari 
1798 in Amsterdam. Hij stamde uit een 
aanzienlijk koopmansgeslacht van Portugese 
Joden. In 1816 vertrekt hij naar Leiden, waar 
hij promoveert in de rechten (1818) en in 
de letteren (1821). Hij bezocht in Leiden de 
privaatcolleges van Willem Bilderdijk. Daar 
kwam hij in aanraking met de mannen van 
het Reveil, zoals Groen van Prinsterer, Van 
Hogendorp en zijn Joodse vriend Capadoce. 
De colleges van Bilderdijk werden beslissend 
voor heel zijn verdere leven. Hij begon het 
Nieuwe Testament te lezen, en ging begrijpen, 
dat de profetieën in het Oude Testament over 
de Messias, in Christus vervuld zijn. Nu was 
Da Costa verloofd met een aanzienlijk Joods 
meisje, waar hij veel van hield. Hij was bang 
om haar te vertellen over zijn geloof in Jezus 
Christus, want ze zou vast en zeker de relatie 
verbreken. Hoe anders is dat gegaan. Ook zijn 
verloofde was in stilte de Bijbel gaan lezen, 
en tot geloof gekomen. Toen bij Da Costa 
het hoge woord eruit moest, vertelde ze heel 
verlegen, dat ook zij de Heere Jezus had leren 
kennen en lief gekregen had. Wonderlijk zijn 
Gods wegen, want ook zijn Joodse vriend 
Capadoce kwam tot geloof. Het was dan ook 
een bijzonder moment, toen ze alle drie op 
20 oktober 1822 in de Pieterskerk te Leiden 
werden gedoopt. Een daad, die een totale 
scheiding bracht met hun Joodse familie.

Theoloog en Apologeet
Na zijn studie vestigde Da Costa zich weer 
in Amsterdam. In 1823 verschijnt van zijn 
hand een geruchtmakend geschrift “Bezwaren 
tegen de geest der eeuw”. Daarin bestrijdt hij 
de beginselen van de Franse Revolutie. Hij 
klaagt de predikanten van zijn tijd aan, dat 
velen de Godheid van Christus, de erfzonde 
en de verzoening bestrijden of nauwelijks 
meer noemen. Hij waarschuwt ook tegen de 
algemeen heersende zedeloosheid, en roept op 
tot waken, bidden en getuigen. Om één citaat 
te noemen: Hij zegt tegen de predikanten: 
“Gij en wij behoeven niet anders te weten dan 
Jezus Christus en die gekruisigd!”
Da Costa haalt met dit geschrift de smaad 
en hoon van de liberale kerkelijke wereld 
over zich heen. Dit was ook de reden, dat hij 
– hoewel voorgedragen – toch verschillende 
keren niet benoemd werd als hoogleraar. Als 
reden werd genoemd zijn strengorthodoxe 
houding, vooral op het punt van het 
Schriftgezag. Bekend zijn de Bijbellezingen, 
die Da Costa op zondagavond in zijn 
woning hield. Hier kwamen vele mannen 
van het Reveil luisteren. Onder zijn gehoor 
was ook de jonge H.F. Kohlbrugge. Deze 
Bijbellezingen zijn later in druk uitgegeven, en 
nog verkrijgbaar.

Briefwisseling
Het contact met Da Costa bracht Kohlbrugge 
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er toe, om in 1833 zijn preek over Romeinen 
7:14 aan Da Costa toe te sturen. Kohlbrugge 
had bij de voorbereiding van die preek de 
comma ontdekt: “ik ben vleselijk - comma 
- verkocht onder de zonde”. Nu werd hem 
duidelijk, dat ook de wedergeboren Paulus 
wist, dat hij vlees was, verkocht onder de 
zonde. En dat de wet geestelijk is, en alleen 
door Jezus Christus kan worden volbracht. 
Nu werd Kohlbrugge een prediker van de 
rechtvaardiging van de goddeloze. Hoe 
reageert Da Costa daarop? Hij stuurt op 
15 november 1833 een uitvoerige brief aan 
Kohlbrugge. Volgens hem was Kohlbrugge 
de heiligmaking in het leven van de 
dankbaarheid vergeten. Da Costa had ook 
nog moeite met wat Kohlbrugge noemt: de 
Borgtochtelijke heiligmaking.
Christus voor mij… De rechtvaardiging, aldus 
Da Costa ligt buiten ons, de heiligmaking 
moet in ons zijn. Ik hoor te weinig van de 
Persoon en het werk van de Heilige Geest 
in uw preken. Is de kritiek van Da Costa te 
plaatsen tegen zijn Joodse achtergrond? (het 
volbrengen van de wet) Nu wij achter deze 
briefwisseling staan, kunnen we denk ik van 
beide mannen leren. Zoals ik dat lees in het 
Avondmaalsformulier: Wij in Christus, en Hij 
in ons!

Kerkherstel
In de 19e eeuw werd al veel nagedacht over 
herstel van de Nederlandse Hervormde 
Kerk. Na 1834 zochten velen de weg van de 
Afscheiding. Daarvan wilde Da Costa niets 
weten. Trouwens, dat geldt voor alle mannen 
van het Reveil. Maar men ging verschillende 
wegen. Groen van Prinsterer zocht het herstel 
langs de “Juridische weg”. De weg van het 
kerkrecht. Tegen het Reglement van 1816 
ijverde hij voor een zuivere Presbyterianen 

Kerkorde. Da Costa ging een andere weg. 
Hij zocht herstel langs de “Medische weg”. 
Het ging hem niet zozeer om een gezonde 
organisatie, maar veel meer om de gezonde 
verkondiging van het totale woord van God. 
Het gezonde woord beschouwde Da Costa als 
het geneesmiddel voor een zieke kerk. Deze 
gedachten maakte hij onder meer kenbaar 
als medewerker van het bekende blad “de 
Herout”.

Dichter
Als dichter zong hij met oosterse gloed. 
Profetisch en bezielend. Hij is al vroeg 
begonnen met dichten. Toen hij net 20 
jaar was kwamen twee delen “Poëzij” uit. 
Daarin was hij duidelijk beïnvloed door 
zijn leermeester Bilderdijk. Vooral werd hij 
bekend door zijn grotere gedichten, die hij bij 
verschillende gelegenheden met veel succes 
voordroeg. Tegelijk moet opgemerkt worden, 
dat de waardering van zijn gedichten in onze 
tijd sterk verminderd is. Maar het gedicht 
over zijn bekering, met als titel “God met 
ons” (1826) blijft een bijzondere boodschap, 
ook voor ons. Ik eindig dit artikel met 
enkele regels uit dit gedicht. Ik vond het in 
Bijbellezingen, deel 1, blz. 17 en 18:

- In diepte van onheil verzonken, verloren
 versmachtte mijn ziel naar de levende God.
 Maar ach, in de blindheid der zonde geboren
 bleef rusteloze woeling mijn pijnigend lot
 (……….)

- Ik zag Hem
 Mijn Redder, Mijn Goël, Mijn Zondenvernieler,
 Mijn Meester, Mijn Heiland, Mijn Heere en God
 Gezegend, geheiligd, beslist is mijn lot.
 Voor  U wil ik strijden, voor U wil ik lijden
 voor U wil ik de aarde doorgalmen van lof !
 (……….)
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Ds. J.H. Lammers

Bonhoeffer (1)
Lezing gehouden op de

Huishoudelijke Vergadering van 13 april jl.

Bonhoeffer,
een getuige van Jezus Christus

Een getuige van de heere Jezus
Er zijn in elke eeuw christenen geweest die 
tot een onvergetelijk voorbeeld zijn geweest 
voor anderen in de tijd waarin ze leefden en 
erna. Hun woorden en vooral hun bereidheid 
tot het martelaarschap zijn indrukwekkend. 
Een voorbeeld uit de tijd van de Tweede 
Wereldoorlog, die bijna 68 jaar geleden tot 
een einde kwam, is Bonhoeffer. In deze lezing 
wil ik met u nadenken over het leven en 
betekenis van deze getuige van Jezus Christus. 
Ik moet me hierbij beperken en deel met u 
wat ik persoonlijk van hem heb geleerd.  

Afkomst en studie
Dietrich werd met zijn tweelingzus geboren 
op 4 februari 1906 in Breslau in Duitsland. 
Hij was het zesde kind in het gezin dat 
uiteindelijk acht kinderen zou tellen. Hij 
groeide op in Berlijn. Zijn gezin behoorde 
tot de Duitse aristocratische elite uit zijn 
tijd, stammend uit een geslacht van rechters, 
advocaten, hoogleraren en burgemeesters. Zijn 
vader was de beroemde Berlijnse psychiater en 
neuroloog Karl Bonhoeffer. 
Het geloof in Dietrichs leven kwam vooral 
via zijn moeder Paula Von Hase, eveneens 
afkomstig uit een vooraanstaande familie 
met veel voorzaten als predikant. Terwijl haar 
man agnost was, stond zij onder invloed van 
de piëtistische stroming van de Hernhutters, 
die i.t.t. het kerkelijke lutheranisme nadruk 

legden op de persoonlijke relatie met God.  
In zijn jeugd kwam Dietrich zelden in de 
kerk, alleen bij bruiloften en begrafenissen. 
Het christelijke geloof werd vooral thuis 
beleefd. Onder leiding van mevrouw 
Bonhoeffer werd er dagelijks uit de bijbel 
gelezen, gebeden en gezongen. Zij gaf 
godsdienstonderwijs aan haar kinderen.  
Van kinds af wilde Dietrich predikant 
worden. Hij ging dan ook theologie 
studeren in Tübingen. Zijn broers wilden 
hem ervan afhouden, omdat ze de kerk een 
kleinburgerlijk, saai en zwak instituut vonden. 
Hij volhardde bij zijn keuze. Achteraf zegt 
Bonhoeffer dat hij zich op dat moment meer 
door eerzucht heeft laten leiden dan door zijn 
geloof. Hij wilde iets presteren wat zijn broers 
niet hadden gedaan. Een grote invloed op zijn 
keuze heeft ook het overlijden van zijn broer 
gehad. Er ontstond door dit overlijden een 
verlangen naar het eeuwige leven.   
In 1924 bezocht Dietrich Rome en leerde 
hij de Rooms Katholieke Kerk kennen. 
Hij ontdekte dat de Kerk groter is dan de 
Lutherse Kerk in Duitsland. Hij kreeg hier 
zicht op de oecumene. Later vraagt hij zich 
af of de kerk van Rome wel echt kerk van 
Christus is gebleven? Heeft ze de enige weg 
naar verlossing niet geblokkeerd?  
Na de reis vervolgde hij zijn studie in Berlijn. 
In de winter van 1927/1928 legde Dietrich 
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zijn eerste theologische examen af en leverde 
zijn proefschrift in, getiteld Sanctorum 
Communio. Na de afsluiting van zijn studie 
werd Dietrich voor een jaar vicaris van de 
Duitse gemeente in Barcelona in Spanje. 
Terug in Berlijn wijdde Bonhoeffer zich 
opnieuw aan de wetenschappelijke arbeid. 
In 1930 legde hij zijn tweede theologische 
examen af en verkreeg het doceerrecht. 
Omdat hij nog te jong was om een 
predikantsplaats te aanvaarden, schreef hij 
zich in aan het Union Theological Seminary 
te New York. Hier verbleef hij in 1930 
en 1931. Hij raakte geschokt door het 
vrijzinnige klimaat op deze opleiding  en 
zocht zijn heil in de negerkerken. De zwarte 
opwekkingspredikers voedden hem met vurige 
preken, vreugdevolle aanbidding, intellect 
en een sociale visie. De prediking die hij 
hier hoorde, werd van groot belang voor zijn 
verdere geestelijke gang.  
Op 15 november 1931 werd hij bevestigd 
tot predikant in Berlijn. Hij werkte vooral 
onder de studenten. Langzamerhand kwam 
er een verandering bij Bonhoeffer. Een 
soort bekering. Later brengt hij het als volgt 
onder woorden:  ‘Toen gebeurde er iets wat 
mijn leven heeft veranderd tot op de dag 
van vandaag. Voor het eerst heb ik de bijbel 
ontdekt. Ik had al vaak gepreekt, ik had al veel 
van de kerk gezien, erover gepraat en gepreekt, 
maar ik was nog geen christen geworden..... 
Mijn roeping staat mij nu duidelijk voor ogen. 
Wat God ermee voor heeft, weet ik niet. Ik 
moet de weg afleggen. Misschien is het niet 
zo’n lange weg (Fil. 1: 23). Maar het is goed 
dat ik mijn roeping kan vervullen. … Ik ben 
ervan overtuigd dat de schoonheid ervan 
pas in de komende tijden en gebeurtenissen 
ten volle duidelijk zal worden. Als we maar 

kunnen volhouden.’ Tegen zijn zwager zei 
hij: ‘Kun je nu begrijpen dat ik de bijbel, dat 
vreemde woord van God, op geen enkel punt 
wil prijsgeven, dat ik veeleer met alle kracht 
ernaar vraag wat God hier tot ons zeggen 
wil....  Sinds ik geleerd heb de bijbel zo te 
lezen, en dat is nog niet zo lang geleden, 
wordt zij elke dag wonderlijker voor mij.’

(Wordt vervolgd) 

“Ik zal de goedertierenheden des Heeren 
eeuwig zingen” 

Psalm 89: 2a (onber.)

Met droefheid namen wij kennis van het
plotseling overlijden van ons trouw lid

GErArD hEnDrIK  JUnTE

In de leeftijd van 75 jaar.

Onze zéér betrokken broeder was lid 
sinds 1967.

De Heere vertrooste zijn vrouw en kin-
deren en kleinkinderen met Zijn genadige 
nabijheid.

Bestuur en leden van de
Mannenvereniging
“Schrift en Belijdenis” te Barneveld
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