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Bid om vrede voor Jeruzalem!

meditatie

(Psalm 122 : 6a)

Ds. A.D. Goijert

Het is dit jaar 65 jaar geleden dat de staat 
Israël werd opgericht.

Dat feit heeft de bezinning op de plaats van 
Israël in de Bijbel gestimuleerd. Dat moest wel 
iets te betekenen hebben.
De Bijbel werd gelegd naast de krant. Harten 
gingen sneller kloppen. Was dit niet een teken 
van de tijd? Was God met Zijn volk bezig? Het 
was gelijk oorlog en dat is zo de jaren daarna 
gebleven. Nog wordt Israël van alle kanten 
bedreigd. En van veel dingen krijgt Israël de 
schuld. Telkens laait het anti-semitisme weer 
op.
Als het goed is, voelen we ons als christenen 
verbonden met Israël. Vooral met het volk. Ook 
wel met het door God gegeven land. Het minst 
met de staat. Dan ben je op politiek terrein. 
We praten niet alles van Israël goed omdat het 
Israël is. Is Israël ons een zorg of zal het ons 
een zorg zijn?
 
Een oud Joods spreekwoord zegt dit: “Nie-
mand heeft ooit een steen uit de tempel 
genomen, zonder dat het stof hem in de ogen 
is gewaaid”. Niemand heeft ooit Gods oogap-
pel aangerand en het is hem wel gegaan. Denk 
maar aan de farao van Egypte, Nebukadnesar, 
Haman, Hitler, Hoessein enz. Velen zullen daar 
in de toekomst nog wel achter komen. Mensen, 
landen, bewegingen die het Joodse volk de zee 
in willen drijven en hun land in bezit willen 
nemen.Vanwaar die haat tegen dit volk? Soms 
heel dichtbij?

Omdat Israël niet zomaar een van de vele 
volken op aarde is. Het is het volk van Gods 
verkiezing. Van Zijn verbond met Abram. Het 
volk waaruit de Messias geboren zou worden. 
Zo wilde Hij met geen van de volken handelen. 
Psalm 147:10 berijmd. God wees Abram een 
land aan en in dat beloofde land stroomden 
Joden samen van alle kanten in 1948. Een 
wonder van Gods trouw en liefde.
En van genade. Israël heeft het zelf nooit 
verdiend. Het hele OT laat ons een afgodisch 
Israël zien.  Als straf op hun zonde werden ze 
in ballingschap weggevoerd. Toch bleef er een 
rest over. In die rest spitste het zich al meer 
toe op Een uit het volk. Een Uitverkorene, Die 
komen zou. Als Redder. De Koning van Israëls 
God gegeven. De lijdende Knecht van de 
HEERE. Hij zou komen en is gekomen. Om 
Zijn kruiswerk te doen. Ten laatste zond God 
tot Zijn volk Zijn Zoon. Hij kwam tot Zijn 
volk, maar ze hebben Hem niet aangenomen 
( Joh 1:11).
God heeft er ook toen geen punt achter gezet, 
geen  streep er onder en dat doet Hij nog niet. 
Waarom niet? God kan niet van Zijn gegeven 
woorden af, van de verkiezing van Zijn volk, 
van het verbond, Zijn beloften.
Een van die woorden staan in deze Psalm. In 
dit reislied van de pelgrims naar Sion. Drie-
maal per jaar moest Israël naar Jeruzalem, naar 
het heiligdom. Wanneer er feest was. Dat had 
God bevolen. En Israël ging, al was de reis niet 
altijd gemakkelijk. Ze hielden het doel voor 
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bijbelstudie o.t.

Ezechiël 3

Ds. J. van Dijk

ogen en onderweg zongen ze elkaar moed in. 
Met de Psalmen 120-135. Pelgrims- of bede-
vaartsliederen. Ook Psalm 122. Met dat gebed 
voor Jeruzalem. Sinds David al de hoofdstad. 
De stad stond voor heel Israël. David zong 
het voor.
Eenmaal zong Jezus het na. Ook Hij ging, 
met Zijn ouders, op feestreis. Vast heeft Hij 
deze woorden van Zijn voorvader David 
overgenomen. Toen Hij nog maar 12 jaar was. 
Hij bad mee om vrede voor Jerzalem. Toen 
betrad Hij, de Vredevorst, de tempel, het huis 
van Zijn Vader en daar klopte ook Zijn hart 
sneller. Hier zag Hij in alles Zichzelf. Hij was 
er niet meer weg te krijgen. Vader en moeder 
waren al lang weer op de terugreis.
Jezus zingt ons deze woorden voor. Hij maakt 
er een appèl van. Zingen wij die woorden na? 
Maken wij er werk van?
Of weten wij alleen dat het niet zo gemak-
kelijk is als het over Israël gaat, dat er veel 
verschillende visies zijn, dat de Joden toch niet 
geloven dat Jezus de Messias is, dat de grote 
massa toch niet wil enz. 
U gelooft toch dat heel de Schrift door God 
is ingegeven en dat de Bijbel het Woord van 
God is, van kaft tot kaft?

Daar staat ook Psalm 122:6a in. Ook een 
woord van Paulus dat daarbij aansluit, wat we 
lezen in Rom. 10:1: “Mijn gebed tot God voor 
Israël is gericht op hun zaligheid”. Paulus had 
hoop voor Israël en gaf een machtige belofte 
door: “En zo zal heel Israël zalig worden” 
(Rom. 11:26a). Lees de Kanttekening van de 
Statenvertaling er maar op na, wanneer u de 
mogelijkheid heeft.

Ons gebed voor Israël moet dus vooral gaan 
over hun vrede en zaligheid. Vrede met God 
door het geloof in de Heere Jezus Christus. 
Alleen Hij is onze vrede. (Efeze 2:14)
Zo komt Israël en zo komen wij tot dezelfde 
zaligheid. Een Naam en één Weg voor allen. 
Als het voor ons kan, door genade, zou het 
dan voor Israël niet kunnen?
Onbegrijpelijk zegt u? Inderdaad, daarom gaat 
de vrede met God ook alle verstand te boven. 
Daar kun je niet bij.
Een wonder in onze ogen. We zien het, maar 
doorgronden het niet.
Het huis van God komt vol. Met Joden en 
heidenen, gelovigen uit de volken. Hebben 
wij zelf al een plaats gereserveerd in hemels 
Jeruzalem. Er is nog plaats!

Het Woord opeten (vers 1-3)
De vorige keer zagen we, dat Ezechiël door 
de Heere gestuurd wordt met een boodschap 
naar het volk Israël in ballingschap. Zaten ze 

daar op te wachten? Helemaal niet. Daarom 
kreeg Ezechiël te horen: “wees u ook niet 
opstandig, maar vertel hen de boodschap, die 
Ik u te spreken geef ’’. Welke boodschap is 
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dat? Zie vers 9-10 van het vorige hoofdstuk: 
Ezechiël krijgt een boekrol en die bevat de 
boodschap van God. Die boodschap bestaat 
uit de klaagliederen, zuchten en weeklachten. 
Dan lezen we vers 1-3 van hoofdstuk 3: die 
boekrol (van papyrus gemaakt) moet Eze-
chiël opeten. Dat deed hij. De boekrol opeten 
betekent, dat Ezechiël de boodschap van God 
niet als een uit het hoofd geleerd lesje moest 
doorgeven aan Israël, maar dat het uit zijn 
hart kwam. Het was door hem heen gegaan. 
Hij was er niet ongevoelig onder, maar emo-
tioneel en met heel zijn existentie bij betrok-
ken. Die boodschap raakt hem zelf ook. Dat 
lezen we in vers 15: dat Ezechiël temidden 
van de Israëlieten een week lang niets gezegd 
heeft, ontdaan was van de opdracht, die hij 
moest vervullen van God.  Verder staat er, dat 
de smaak ervan zoet was als honing. Een lek-
kere, zoete smaak. Dat betekent: het vervulde 
Ezechiël met blijdschap. Hoe kan dat? Als 
we weten wat Ezechiël moest verkondigen, 
namelijk dat God met Zijn oordelen door zou 
gaan, dan kan dat nooit zoet smaken, wel bit-
ter. Nee, maar dat het zoet smaakte wil
zeggen: Ezechiël proefde er de liefde van
God in. Welke liefde? In vers 12 lezen we,
dat de heerlijkheid van God gelóófd wordt. 
Dat betekent: de heerlijkheid van God is het 
teken van Gods aanwezigheid. God wordt 
geloofd om Zijn rechtvaardige en heilige
aanwezigheid. De reden? Hij bemoeit Zich 
nog met ons en denkt aan Zijn verbond,
waarin Hij barmhartig en genadig is en niet 
doet naar onze zonden, maar ons Zijn
vriendschap biedt. Dat moeten we voor ogen 
houden: dat de Heere ook met waarschu-
wingen op het oog heeft, dat we tot bekering 
komen.
Díe liefde van Gods aanwezigheid in de
oordelen proeft Ezechiël in deze boodschap! 

Verantwoordelijk gesteld (vs 4-21)
We lezen in vers 8-9 dat de Heere Ezechiël 
hard maakt. Dat wil zeggen: dat Ezechiël zich 
niet door het volk laat afschrikken. Dat hij 
niet denkt: “laat ik maar niets zeggen, want als 
ze boos worden, heb ik het gedaan’’. Nee, Eze-
chiël moet onverschrokken de boodschap van 
God doorgeven. Want luisteren willen ze niet. 
Niet omdat de boodschap te moeilijk is en 
ze die niet begrijpen (zie vers 5), maar omdat 
ze de boodschap juist heel góed begrijpen en 
toch willen ze niet luisteren naar de stem van 
hun God. Ze stellen zich hard op. Toch moet 
Ezechiël naar hen toe. Hoe? Zie vers 10-15: 
de woorden, waarmee dat beschreven wordt, 
doen denken aan het visioen uit hoofdstuk 1. 
Dan lezen we hier, hoe Ezechiël bij dat plan 
van God betrokken wordt en onderdeel is 
van dat plan van God met Zijn volk Israël. 
Daarom mag Ezechiël niets achterhouden 
van Gods boodschap. Waarom niet? Lees vers 
16-21. God stelt Ezechiël aan als een wach-
ter. Wat is een wachter? Wachters zijn nodig 
om de stad te bewaken en te zorgen voor de 
veiligheid van de inwoners van de stad. Op de 
muur van de stad stonden de wachttorens.
Dat waren uitkijkposten. De wachters moes-
ten bij onraad waarschuwen en op een bazuin 
blazen, met een bepaalde melodie en toon. 
Vergelijk het met een sirene die afgaat. Dan 
weet iedereen als die toon en melodie gehoord 
wordt: paraat zijn, er dreigt onraad. Met zo’n 
wachter wordt Ezechiël vergeleken. Dat bete-
kent: een grote verantwoordelijkheid ontvan-
gen. Wat moet hij dan doen? Waarschuwen. 
Er staat: als hij dat niet doet, wordt het bloed 
van zijn hand geëist. Dat betekent: God stelt 
hem schuldig als hij hen niet gewaarschuwd 
heeft, dan ligt dat voor Ezechiëls’ rekening. 
Dat geeft de ernst aan van zijn opdracht. En 
hij mag niemand overslaan: hij moet zowel
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de goddelozen als de rechtvaardigen aanspre-
ken. Tegen de goddelozen moet hij zeggen: 
“bekeert u’’. Als de goddeloze dat niet doet, 
dan is Ezechiël vrij van hem. Maar als Eze-
chiël niet de boodschap van God doorgeeft en 
de goddeloze sterft in zijn ongerechtigheid: 
dan ligt dat sterven voor rekening voor de 
goddeloze, maar dat niet gewaarschuwd heb-
ben is Ezechiël aan te rekenen. En tegen de 
rechtvaardige, die mee getrokken wordt door 
de zonde, moet Ezechiël zeggen: “bekeert u, 
keer terug naar God, leef met God en naar 
Zijn wetten’’. Doet die rechtvaardige dat niet, 
dan sterft hij in zijn zonde. Dat is voor zijn 
eigen rekening, maar Ezechiël is vrij van hem. 
Maar is die rechtvaardige niet gewaarschuwd 
door Ezechiël, dan ligt dat “niet waarschuwen’’ 
voor Ezechiëls’ rekening. Geen wonder, dat 
Ezechiël de boodschap moest brengen zonder 
de mensen aan te kijken. Hij was als wachter 
verantwoording schuldig aan God. Dat is 
iedereen, die door God als wachter geroepen 
is om thuis, in kerk en gemeente, in de
wereld en op school, op het werk en in onze 
vrije tijd de boodschap van God door te
geven. Wat is onze verantwoordelijkheid 
groot! 

Vervulling met Gods Geest
(vers 22-27)
In dit stukje lezen we over de Geest van 
God. Wat zien we? Zie vers 24 en ook vers 
12 en 14: de Geest van God neemt Ezechiël 
in bezit. Hoe gebeurd dat? De Geest (vs 12) 
vervulde Ezechiël met lof en dank, dat Gods 
heerlijkheid bij hem was. Gods Geest sterkte 
hem, door het visioen te herhalen. Dan wist 
Ezechiël: dat is Gods plan met mij, ik ben 
in Gods weg. De Geest van God wees hem 
(zie vs 14-15) de mensen aan, tot wie hij deze 
boodschap van God moest brengen, nl. de tot 

de weggevoerden te Tel-Abib. Dat was zijn 
gemeente. Weet u wat dat wil zeggen? Dat 
Ezechiël niet voor de hele wereld verant-
woordelijk was, maar voor hen, die God aan 
hem toevertrouwde. Dat is nog zo: we zijn 
verantwoordelijk voor hen, die God aan ons 
toevertrouwd. Ga ook na, hoe de Heere
daarvoor bekwaam maakt: door Zijn Geest, 
Die ons leidt; door onze verantwoordelijk-
heid op het hart te binden en dat het Evan-
gelie door ons heen gegaan is. Hoe ontvangen 
we dit? We wijzen op de Heere Jezus
Christus, de grote Wachter van Zijn kerk!
Hij is bekwaam om Wachter te zijn en Hij 
waakt over Zijn volk, toen en nu. Hij staat op 
Zijn post. De Geest leidt Hem. Hij verstaat 
zijn verantwoordelijkheid. Hij is bekwaam, 
al van eeuwigheid af, aangesteld als Wachter 
door de Vader. Hij heeft de woorden van de 
Vader gesproken en heeft ons gewaarschuwd. 
Hij is de Wachter, Die eigen leven gaf voor
de bevrijding van de Zijnen van schuld en 
zonden, van ongeloof en hardheid van hart. 
Op het Kruis klonk de bazuin met die donke-
re toon: “Mijn God, mijn God, waarom hebt 
U Mij verlaten?’’ Maar ook de bazuin met de 
blijde toon: “Het is volbracht’’. En van
Hem is de bekwaamheid en de Heilige
Geest, Die mensen die van zichzelf niet
bekwaam zijn, tot wachters maakt. Door
Zijn kracht en liefde kunnen we deze ernstige 
en vreugdevolle roeping om wachter te zijn 
vervullen. Die niet bekwaam zijn, maakt Hij 
bekwaam. Want het gaat om Gods liefdevolle 
boodschap van bekering en geloof in de
Heere Jezus Christus en een eeuwig leven met 
God. God laat ons roepen, zonder onder-
scheid. Die deur staat open bij God. Maar wie 
niet luistert naar hem, die wacht een eeuwige 
duisternis zonder God. Dat mogen we niet 
verzwijgen!               
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bijbelstudie n.t.

De bittere pil die helpt!
Titus 1 : 10–16

Ds. J. Prins

Gespreksvragen
1. Het Woord opeten betekent dat het door 

ons heen gegaan is. Wat is dat en waar 
kunnen we dat zelf aan merken en hoe 
kunnen anderen dat aan ons merken? Is 
het persé nodig voor het doorgeven van 
Gods Woord?

2. De boodschap van God smaakt zoet in 
de mond van Ezechiël. Wat wordt ermee 
bedoeld? Hoe krijgen wij smaak in het 
Woord van God en wat houdt dat in? 

3. Ezechiël wordt een “wachter’’ genoemd. 
Hoe kunnen wij wachters zijn en hoe 

geven we daar invulling aan? Denk aan 
gezin, school, kerk, gemeente, werk enz. 

4. Wat zijn de zegeningen van de Bijbelse 
boodschap van Gods genade als die trouw 
door gegeven wordt door ons en wat zijn 
de gevaren om dat niet te doen? 

5. Het bloed wordt van onze hand geëist. 
Wat betekent dat en waar heeft dat mee te 
maken? Wanneer kunnen we zeggen, wat 
Paulus zegt: dat ik rein ben van uw bloed 
(Handelingen 20 vers 26). Ook wordt wel 
de uitdrukking gebruikt: God maakt Zich 
vrij van ons. Wat is dat?

oms slikken we een pil met een bittere 
smaak! Een bittere pil slikken! Dat zeg-

gen we ook van een slecht-nieuws-bericht. 
Wanneer iemand ons dat vertelt, zeggen we: 
‘wat een bittere pil!’ Titus moet zo’n bericht 
brengen aan de christenen op Kreta. Zijn 
boodschap is een bittere pil! Wel één, die door 
genade, helpt! Waarom moet Titus de christe-
nen zo’n pil geven? Paulus ziet dat er op Kreta 
veel mis is! Lees wat hij Titus schrijft in vers 
10. Op Kreta zijn veel opstandigen. Mensen 
die zinloze taal uitslaan. Praatjesmakers en 
misleiders. Wie zijn het? Joden die zich op 
Kreta vestigden en Kretenzen. Ze zijn de 
christelijke gemeenten binnengeslopen. Paulus 
is fel tegen wat ze leren. Titus moet ze aan-
pakken. Lees vers 11! Hij moet ze de mond 
snoeren. Hun gezwets stoppen. Een muilkorf 

omdoen. Ze zijn gevaarlijk. Ze brengen hele 
gezinnen in verwarring. In die gezinnen 
ontstaat onenigheid en men dreigt af te vallen 
van het geloof. Dit is niet uit God. Onenig-
heid en verwarring zijn uit de boze! Letterlijk 
en figuurlijk. Laten we daar op letten. Hoe 
zaaien die verleiders verwarring? Door te leren 
wat onbehoorlijk is! Waarom doen zij dat? 
Om er financieel beter van te worden?

Wat leren zij? U leest het in vers 14-15. Ze 
vertellen de Kretenzen, Joodse verzinsels en 
leggen hen menselijke geboden op! Hierover 
later meer. Eerst dit, het is altijd het het-
zelfde liedje: een mens moet wat bijdragen 
aan zijn zaligheid. De mens wat en Jezus wat. 
Maar het is Jezus Christus alleen. Hij maakt 
volkomen zalig, allen die door Hem tot God 

S
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gaan. Op Kreta is het een mix geworden. Dat 
ligt de Kretenzen wel. Dit sluit naadloos bij ze 
aan. Wij doen dit en dat! En verder? Kunnen 
we blijven die we zijn. Sommige kerkmen-
sen leven nu net zo. Helaas. Ze leven zonder 
Christus, zonder kennis van hun zonde, zon-
der berouw en bekering. Ze leven op de wijze 
van de wereld. Ze worden door de media 
gehersenspoeld én merken het niet. Ze gaan 
om met sex en geld, kleding en vrije tijd, als 
de wereld. Ze doen mee met de genotscultuur. 
De zonde haten en laten? Dat komt niet in 
hen op. Hun leven toewijden aan de HEERE? 
Dat niet! Hun liefde voor zichzelf en de 
wereld, is sterker dan de liefde voor God. Nee, 
Paulus verheft zich niet boven de Kretenzen 
én wij verheffen ons niet boven elkaar! 

Paulus heeft de Kretenzen lief. Met de liefde 
van Christus. Daarom verdoezelt hij de waar-
heid niet. Dat zou onbarmhartig zijn. Hij 
weet dat het gezwets van de praatjesmakers 
erin gaat als koek. De Kretenzen zijn daar 
gevoelig voor. Het komt door hun volksaard. 
Lees vers 12! Eén van hen, hun eigen (heiden-
se) profeet, heeft gezegd: ‘Kretenzen zijn altijd 
leugenaars, kwade beesten, luie buiken!’ Kre-
tenzen kunnen liegen alsof het gedrukt staat. 
Men zei in die tijd: ‘liegen op z’n Kreten-
zisch!’ Kretenzen leven op z’n Bourgondisch. 
Schrans- en zwelgpartijen zijn niet ongewoon. 
Paulus is er niet op uit om ze zwart te maken. 
Hij is uit op hun behoud! 
Intussen, wat daar op Kreta gebeurt, dat leeft 
ook in ons hart, én is onze volksaard anders? 
Hoeveel wordt er niet gelogen en bedrogen in 
ons land? Van hoog tot laag. Teveel gegeten 
en gedronken? Karren vol. Kratten vol. Velen 
worden erdoor meegesleurd en verdoofd. 
Daardoor niet in staat Gods Woord te horen. 
Meegesleurd naar de eeuwige afgrond. Wie 

niet tot inkeer en bekering komt? Wie niet 
tot geloof in de Heere Jezus komt? Die komt 
voor eeuwig om. 

Wat een bittere pil! Maar een bittere pil die 
helpt! Hoor wat Titus moet doen op Kreta! 
U leest het in vers 13. Hij moet de misleiders 
streng terechtwijzen! We kunnen ook vertalen 
met: snijdt ze af ! Als deze misleiders weigeren 
te luisteren? Snijdt ze dan van de gemeente 
af: opdat de gemeente gezond blijft en de mis-
leiders tot berouw en bekering komen. Is dit 
allemaal niet veel te scherp? Kan Titus zo de 
gemeente bouwen? De gemeente in 2013 zo 
worden gebouwd? Calvijn zegt: ‘Voor een harde 
knoest, moet men een scherpe beitel gebruiken!’ 
Paulus is streng vanuit de liefde. Opdat de 
misleiders en gemeenteleden (die al besmet 
zijn met de dwaalleer) gezond worden in het 
geloof ! Wat is gezond? Staan op het funda-
ment Jezus Christus. Zalig worden gemaakt 
door Hem alleen, door de Heilige Geest! 

Gezond in het geloof ! Wie dat is door 
genade? Kan zich niet langer bezighouden 
met Joodse verzinsels en menselijke geboden.
(14) Wat zijn die verzinsels? Waarschijnlijk, 
menselijke gedachten over zaken uit het Oude 
Testament. Zoals deze, die zegt dat de zwaar-
ste misdadiger hooguit zeven jaar in de hel 
zal zijn, en daarna overgaat naar het hemels 
Paradijs. De Heere Jezus spreekt hier totaal 
anders over. Denk aan wat Hij zegt, over de 
rijke man en de arme Lazarus. In Lukas 16. 
Nu de geboden van mensen. Christus spreekt 
daarover in Markus 7. Hij zegt tegen Fari-
zeeën en Schriftgeleerden; u doet de geboden 
van God niet, wel menselijke, die u zelf hebt 
verzonnen! Zoals het wassen van handen, 
kannen en kruiken. Het eigenlijke laten ze na: 
God liefhebben boven alles en de naaste als 
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zichzelf. Ze dachten op deze manier God te 
behagen en vergeving van zonde te verdienen! 
Paulus dacht voor zijn bekering net eender. 
Vandaar dat hij zo scherp is. Hij kent het ge-
vaar en de troosteloosheid van deze dwaalleer. 

Titus verkondigt op Kreta de waarheid én wij 
mogen de waarheid horen. Want de HEERE 
wil dat we gezond zijn of worden in het 
geloof. 

Horen we nu het slot van dit gedeelte in 15-
16. ‘Alle dingen zijn wel rein, voor hen die rein 
zijn!’ De christenen op Kreta en wij worden 
niet zalig door het wassen van de handen, het 
reinigen van kannen, kruiken e.d. We worden 
zalig door het bloed van Jezus Christus. Dat 
reinigt ons van de zonde en het reinigt ons 
geweten van alle dode werken om de levende 
God te dienen. Vlucht elke dag tot het kost-
baar bloed van Jezus. De misleiders? Voor hen 
is niets rein. Ze zeggen van wel. Ze hebben 
een dood geloof. Hun christenzijn is schijn. 
Hun verstand en geweten zijn bezoedeld. Zij 
zeggen God te kennen. Hun leven laat zien, 
dat dit niet waar is. Ze zijn verfoeilijk en 
ongehoorzaam. Tot elk goed werk ongeschikt. 
Zalig, wie gezond is in geloof, hoop en liefde. 
Dank daarvoor de Vader, Zoon en Heilige 

Geest. Want dit is het werk van de Drie-enige 
God. Petrus schrijft over deze dingen in 1 
Petr. 1:22: ‘Nu u dan uw zielen gereinigd hebt 
in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de 
Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar 
dan vurig lief uit een rein hart!’ 

Gespreksvragen
1. Paulus ziet kwalijke invloeden binnenslui-

pen in de gezinnen. Ook nu zien we dat. 
Kunt u daarvan voorbeelden geven? 

2.  Kretenzen ‘moesten’ meehelpen aan hun 
zaligheid. Bedreigt dit gevaar ons nog of 
vindt u het eenvoudig, zoals sommigen 
zeggen, om behouden te worden door 
Christus alleen? 

3.  Paulus is scherp in het bestraffen van de 
misleiders. Bestraft u anderen die onbijbels 
leren en leven? Bespreek hoe u dit kunt 
doen. En wanneer dit verkeerd kan gaan.

4.  Wat is gezond zijn in het geloof?
5.  In vers 15 staat: ‘Alle dingen zijn wel rein, 

voor hen die rein (de gelovigen) zijn!’ 
  Wat zijn voor christenen dingen, die wel 

onrein zijn, en die hij dus niet mag doen? 
6.  Net als op Kreta nemen in ons land, ‘eten 

en drinken’ een grote plaats in. Hoe zou 
dit komen en hoe moet een christen daar 
mee omgaan?

van de voorzitter Ds. W. Westland

Meeleven
In de maand oktober moet ons bestuurslid
ds. J.H. Lammers een nek-operatie onder-
gaan, die niet zonder risico is. Bij de ze-
vende wervel moet een (gelukkig goedaardig) 

gezwelletje worden weggenomen. We kunnen 
op dit moment nog niet zeggen, hoe één en 
ander is verlopen, maar op de Bondsdag zal 
hij niet aanwezig kunnen zijn. We bidden, dat 
de Heere hem zal ondersteunen en doorhel-
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in the picture

Crisissfeer

Ds. P. Molenaar

Troonrede
De troonrede, die koning Willem Alexan-
der voor het eerst heeft uitgesproken na zijn 
inhuldiging, geeft duidelijk de crisis aan, 
waarin wij verkeren in economisch opzicht. 
Ons trof bijzonder de persoonlijke notie van 
onze koning, aan het begin, waarbij hij op een 
warme wijze nadruk legde op de samenbin-
ding als volk en de wijze waarop hij ook de 
gebeurtenissen binnen de koninklijke familie, 
het aftreden van zijn moeder en het sterven 
van prins Friso aandacht gaf. Daarmee gaf 

hij duidelijk aan de samenbinding die het 
Oranjehuis door de eeuwen heen heeft bepleit 
onder ons volk.  De zorgen in ons land zijn 
groot. Ons viel op dat er, terwijl de partijen 
over elkaar heen vielen, nadat de miljoenenno-
ta was aangeboden, geen werkelijk alternatief 
gevonden werd voor het regeringsbeleid, zoals 
dat werd neergezet. Deze crisis is zeker niet 
los te denken van onze geestelijke crisis. De 
oproep tot gebed in de troonrede is daarom 
van groot belang. Er mag immers wel veel 
gebed zijn voor onze overheid in deze tijd van 

pen. We denken aan het woord uit Psalm
91 : 1 „Wie in de schuilplaats van de Aller-
hoogste is gezeten, die zal vernachten in de 
schaduw van de Almachtige!” 

Bondsdag
We leven toe naar D.V. zaterdag 26 oktober. 
Dan hopen we elkaar in Putten te ontmoeten 
op onze jaarlijkse Bondsdag. Over het pro-
gramma en de organisatie vindt u de gegevens 
elders in dit blad. De Heere geve ons een 
goede dag van toerusting en ontmoeting. We 
wensen de sprekers en ook de regelingscom-
missie de hulp en de leiding van de Heere 
toe. We hopen ook nu weer op een goede 
opkomst. Wek elkaar op om naar Putten te 
gaan, en reis met elkaar op. Graag tot ziens in 
Putten!

Verdiepingsconferentie
U hebt erover kunnen lezen in de vorige 
Hervormde Vaan. We wensen onze jonge 
mensen een fijne bijeenkomst. Het is wel jam-
mer, dat deze conferentie op dezelfde zaterdag 
wordt gehouden als onze Bondsdag. Maar dit 
kon om verschillende redenen niet anders en 
uiteindelijk is de doelgroep voor het groot-
ste deel een andere. Het is een mooi thema: 
Navolging.nu.

De stuurgroep veel sterkte en vreugde bij het 
organiseren van deze conferentie en we hopen 
dat vele 25-plussers mee doen.

Tenslotte
Een hartelijke groet, mede namens de andere 
bestuursleden.
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geestelijke crisis, waarbij de ethische wets-
voorstellen in het regeringsbeleid een verdere 
afbraak zouden betekenen van het christelijk 
gedachtegoed van onze natie.  

Kerkelijke situatie in Europa en 
Nederland
Deze crisis staat niet los van het geheel van de 
geestelijke crisis in Nederland en Europa. In 
Duitsland b.v. , de bakermat van de Reforma-
tie, is de kerk wel zeer klein geworden. Slechts 
1 % van de bevolking bezoekt zondags nog 
een kerkdienst. Je vraagt je wel af wat de in-
houd nog is van het CDU, dat de verkiezingen 
gewonnen heeft, wanneer de zondag eigenlijk 
geen aparte plaats meer inneemt. In andere 
Europese landen is het vaak niet veel beter. 
Crisis hangt samen met het woord oordeel. 
Gods oordeel voltrekt zich over onze samen-
leving vanaf onze kerk en gemeenten, het huis 
Gods. Wij hebben gezondigd! 
Het is daarom goed internationaal de banden 
te verstevigen in Europa met kerkgemeen-
schappen en gemeenten, waarmee we ons 
geestelijk verwant voelen, zeker ook in dit ge-
denkjaar van onze Heidelbergse Catechismus. 
Het is goed dat er heel wat contacten met 
Duitse broeders zijn rondom deze herdenking. 
Het Handboek Heidelbergse Catechismus 
(Uitgave Kok) is daarvan een mooi voorbeeld, 
waaraan ook theologen uit andere landen 
hebben meegewerkt. Op 31 oktober wordt de 
kerkhervorming weer herdacht. Het is goed 
om daarbij veel aandacht aan onze Heidelber-
ger te besteden, die in verschillende kerkver-
banden gelukkig nog een plaats inneemt. We 
hopen dat de interkerkelijke Hervormings-
avonden zegen mogen afwerpen. 

Kerkelijke nood in eigen land
We sluiten onze ogen ook niet voor de nood 

van onze eigen kerkelijke situatie. Wan-
neer we een kleine optelling maken, zien 
we alleen al binnen de hervormd - gerefor-
meerde sector dat er vele predikantsplaatsen 
de komende tijd zullen worden opgeheven, 
wat vroeger eigenlijk ondenkbaar leek. We 
lazen dat de komende jaren een derde (ca. 
800) van de kerkgebouwen van de PKN zal 
moeten worden gesloten wegens de terugloop. 
Ongetwijfeld zal dit ook samenhangen met de 
scheur van 2004, die zich nu doet gelden bin-
nen de Hervormd-Gereformeerde sector van 
de Protestantse Kerk. Die achteruitgang gaat 
helaas vaak ook nog tegelijk samen met een 
zucht naar verandering en een roep om allerlei 
vernieuwingen, alsof daarmee de kerkelijke 
crisis op te lossen is. 

Ambtelijke roeping
Drs. P.J. Vergunst heeft pas in de Waarheids-
vriend duidelijk ook de ambtelijke zorgen 
in onze kerk benoemd. Veel ambtsdragers 
haken al af na hun eerste ambtstermijn. Dat 
afhaken heeft verschillende oorzaken: o.a. 
de druk in het gezinsleven, het werk dat veel 
vraagt in onze tijd. Maar helaas is er ook een 
andere oorzaak: de teleurstelling in het ambt. 
Veel dingen stelden teleur in de vergaderdruk, 
het bezoekwerk en de inhoud van het ambt. 
Hoe nodig is het daarom om de Bijbelse en 
geestelijke roeping tot het ambt wel vol-
doende aandacht te geven bij de verkiezing, 
zoals het klassieke bevestigingsformulier ons 
hierin kostbaar onderwijs geeft. De Bijbelse 
kerntaken worden daarin duidelijk benoemd. 
Laten we oppassen voor al te veel verbijzon-
deringen in het ambtelijk werk, zodat een 
ambtsdrager bijvoorbeeld met het oog op het 
jeugd-, ouderen- en evangelisatiewerk een 
manusje van alles wordt. De Bijbel geeft ons 
voldoende richting, ook voor dit tijdsgewricht 
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om de juiste invulling te geven. We moeten 
waken in het ambt voor het jaagchristendom, 
waarbij de geestelijk bezinning, zoals medi-
tatie, persoonlijk Bijbelonderzoek en gebed 
ontbreekt. Het jaagchristendom kent geen 
rust voor zichzelf en ook voor anderen niet. 
Ambtsdragers moeten op vergaderingen niet 
vermoeid worden met liturgische vernieuwin-
gen of zaken die aan de rand van het eigenlij-
ke gemeentezijn liggen, om de gemeente wat 
op te leuken of aantrekkelijk te maken door 
‘entertainment in de kerk’ (Zie: Prof. Dr. A. 
v.d. Beek: Is God terug? Uitgave Meinema). 
We moeten oppassen dat het werk in de ge-
meente niet opgaat in hobbyisme van enkele 
bevlogen gemeenteleden, die ondoordachte 
eenzijdigheden voorstaan, die het geheel van 
de gemeente kunnen schaden. Dat maakt het 
vergaderen ook dodelijk vermoeiend en doet 
veel ambtsdragers afhaken.

Persoonlijke roeping 
Laten we niet verflauwen in de roeping die 
we hebben. Blijf trouw op de plaats waar 
de Heere ons roept. Iedereen heeft eigen 
talenten gekregen. De gaven worden nooit 
door de Heere op één hoop gegooid, maar 

vullen elkaar aan (1 Korinthe 12!). Laten we, 
wakend en biddend nadruk blijven leggen op 
de kerntaken. Dat is de nadruk op de rechte 
prediking, op het rechte gebruik van de sacra-
menten en de nodige tucht naar jezelf en naar 
anderen toe. Dat geeft ook geestelijke rust in 
de gemeente. De bekende Puritein uit de 20e 
eeuw M. Lloyd Jones wijst in “Toon mij Uw 
heerlijkheid” op het bekende voorbeeld van 
Izaäk, die de waterputten moest opgraven, 
die door de vijanden waren dichtgegooid 
(Genesis 26). Datzelfde hebben we nu nodig. 
Wanneer we bepaalde noties uit de Schrift, 
zoals uitverkiezing, bekering, rechtvaardiging, 
heiliging verzwijgen of in de modder van 
onze kerkelijke waterputten laten, dan houd 
je een zoutloze kerk over met een oppervlak-
kig christendom, waarin het ontdekkende 
werk van de Heilige Geest met het geestelijk 
zelfonderzoek ontbreekt. De geloofsstukken 
bestuderen en graven in de goudmijn van de 
Schriften, waarvan de Heidelbergse Catechis-
mus zo’n prachtige Bijbelse uitleg geeft, geeft 
echt zegen.
De mannenverenigingen mogen daarin een 
dienende taak hebben onder de zegen van 
onze God!

uit de kerkgeschiedenis

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Ds. J. van Dijk

Zijn bekendheid
Kohlbrugge, die leefde van 1803-1875, is 
een bekende predikant. Ook in onze tijd. 

Er worden nog steeds preken en geschriften 
van hem vertaald en uitgegeven. Er is een 
vereniging, die de naam draagt: “de Vrien-
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den van Kohlbrugge’’. Opmerkelijk is dat. 
Waarom? Ik citeer uit het boek “Herman 
Friedrich Kohlbrugge, zijn leven, zijn predi-
king, zijn geschriften’’ (uitgave 1976): “in zijn 
dagen was hij een verketterde en uitgebannen 
theoloog, die in geen kerkformatie paste en 
die een gemeente buiten zijn landsgrenzen 
moest vinden, in Elberfeld. Thans wordt hij in 
Nederland, Duitsland, Zwitserland, Canada 
en tal van andere landen geëerd als een man 
Gods om zijn geschriften, terwijl de preken en 
Bijbelverklaringen van zijn roemruchte tijd-
genoten nauwelijks meer gekend en gelezen 
worden’’. Waar zit dat in? Ik citeer opnieuw 
uit het genoemde boek: “de enige verklaring 
daarvan is, dat Kohlbrugge weigerde om van-
uit een ingebeelde wijsheid en verlichting de 
Bijbel “problematisch’’ te behandelen. De Bij-
bel was voor hem de schrik van Gods heilige 
en verdoemende Wet èn de godzaligheid van 
Christus, die ons redt van het verderf en met 
God verzoent’’. Wat wordt daarmee bedoeld?

Aanvechting
Kohlbrugge heeft op verschillende aspecten 
van het geloof en het geloofsleven in zijn 
preken en geschriften de nadruk gelegd. Ik 
noem er enkelen: het gezag van Gods Woord; 
de heiliging die in Christus ontvangen wordt 
en die niet uit ons mensen voortkomt; het 
beeld van God in ons; waartoe het Oude 
Testament, enz. Een aspect, dat regelmatig 
terugkomt in zijn prediking, is: aanvechtingen. 
Er is een boekje met preken van Kohlbrugge 
uitgegeven met de titel: Aanvechting (uit-
gave 2005). Hierin staan o.a. drie preken over 
Psalm 77. Ik citeer daaruit. Kohlbrugge zegt 
over Psalm 77: “Het is een wonderbare Psalm, 
die wij hier voor ons hebben. De man, die 
hem gemaakt heeft, heeft alle geloof en alle 
moed verloren, hij kan niet meer vooruit. Hij 

heeft zijn weg en de vorige beloften verloren, 
hij heeft God en Christus verloren, hij kan 
Hem niet meer op het spoor komen. Maar 
dan heeft juist de Heilige Geest, Die al Zijn 
werken van eeuwigheid bekend zijn, ervoor 
gezorgd, dat de gemeente zulke Psalmen 
hebbe, die zij, zonder dat zij het weet, het 
meest zingt. Er is niets nieuws onder de zon; 
en zo diep ligt u niet en zo diep lag u niet, of 
er was er Eén u voor, Die nog dieper lag, of 
minstens even diep’’. De aanvechting is hier: 
de dichter roept tot God, maar hij kan God 
niet meer op het spoor komen, hij is zijn God 
kwijtgeraakt, hij voelt zich zonder God. Waar 
komt dat door? Kohlbrugge zegt: “de gelo-
vige wordt door alles overvallen. De kinderen 
dezer wereld hebben zulke nood en angst niet. 
Dat zegt Asaf ook in de drieënzeventigste 
psalm. Met hen gaat het alsof God voor hen 
bij de hand is, en met Zijn volk alsof Hij dat 
aan de duivel, aan al het lijden en ongeluk 
overgegeven zou hebben’’. De oorzaak van 
deze aanvechting is: omdat men ziet, dat bij 
de goddelozen alles goed gaat en bij de gelo-
vigen niet. Wat nu? Kohlbrugge zegt: “daar 
leert hij (de dichter) de gemeente mee, hoe 
de mens, als hij door God geheel verbrijzeld 
is en in de gruwelijkste angst en nood ligt, 
juist dan met de stem, die hij heeft en al is 
het een stem van zuchten, zich tot God moet 
wenden, - Ja, tot God, zeg ik, al is het ook 
dat alles hem influistert: “dat helpt u nu niet 
meer! God hoort u niet!’’. Al wil ook iedereen 
u daarvan aftrekken, - nee, nee: naar God 
toe! naar God toe! En dat juist in de tijd der 
angst, waar de Heere Zich verborgen houdt, 
waar Hij eerst moet worden gezocht, - zoek 
Hem juist dan!” De aangevochten mens wordt 
opgeroepen om God te blijven zoeken, al ziet 
hij niets van God, toch God blijven zoeken. 
Hoe? Kohlbrugge laat een aangevochten mens 
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smeken: “waar zijt Gij, o mijn God? 
ik moet U gevonden hebben, want 
anders is het afgelopen met mij’’. 
Let op dat: “Ú’’: ik moet U hebben. 
Voor Kohlbrugge is dat herkenbaar. 
Hij geeft als antwoord: “zij (de aangevochten 
ziel) wil zich niet laten troosten met alles, 
wat mensen haar zeggen: ‘misschien zo, mis-
schien anders!’ of: ‘zo is het goed en zo is het 
niet goed!’ en: ‘het zal zo komen of zo’. Mijn 
ziel weigert zich te laten troosten met al Uw 
heilsfeiten en beloften, o God, met al Uw zo 
krachtige woorden; zij blijven niet hangen, ik 
moet Uzelf hebben! Uw Woorden, die anders 
zo geschikt waren om mij op te richten, pijni-
gen en slaan mij terneer, want ik kan ze voor 
mijzelf niet aannemen, ik kan ze niet geloven; 
ik moet U hebben’’. 

Uitkomst
Welke uitkomst is er? Kohlbrugge laat een 
aangevochten mens zeggen: “Ja, of ook alles u 
neerslaat, - : “bent U dan dood? Bent U doof? 
Hoort U niet?’’ En dan komt het vertrou-
wen: “Hij zal toch het oor neigen! Hij zal 
het doen!’’ Hoe weet ik, dat dat vertrouwen 
weer terugkomt? Kohlbrugge wijst op Gods 
Woord: “zal dan de Heere eeuwiglijk verstoten 
en geen genade meer betonen?’ Zal Hij niets 
meer aan Zijn wonderen en Zijn weldaden 
toevoegen? Hij is voorheen het land en het 
volk toch genadig geweest! Genade is toch 
genade! Hij heeft toch alles in Zijn hand! Als 
Hij alleen maar tot de ziel van vrede spreekt, 
tot haar zegt: Ik ben uw heil’, dan is alle duis-
ternis weg! Zal Hij nu helemaal geen genade 
meer bewijzen?’’ Vervolgens wijst Kohlbrugge 
de aangevochten mens op wie God is: “God 
kan niet leven en niet denken, zonder gena-
dig te zijn, Zijn eerste en laatste gedachte is 
genade: ‘daar is een arme, een hulpeloze en 

verlatene, Ik moet daar naar toe en 
hem helpen!’ Is God nu vergeten 
wat Hij zelf is?!’’ Daarop zegt hij: 
“kan men de rivier van Zijn barm-
hartigheid dan afsluiten, of kan 

men in de Alpen een dam slaan, zodat de Rijn 
en de Rhône niet meer hierheen stromen?’’ 
Nog een ander voorbeeld gebruikt hij: “heeft 
Hij dan het slot van de toorn aan de deur van 
de eeuwige barmhartigheid gehangen, aan 
die bron, waarheen ik vroeger vrij kon gaan 
met mijn zonden en ongerechtigheid en God 
kon vragen? Waar Hij mij antwoordde en zei: 
‘Mijn kind, weest getroost, je zult het hebben; 
Ik zal getrouw vervullen, hetgeen Ik je toege-
zegd heb’. Heeft Hij daar nu een slot aange-
hangen? Had ik maar een kruimeltje, alleen 
maar een druppeltje van de vorige goedheid, 
maar het is allemaal voorbij’’. Is dat zo? Is alles 
voorbij? Kohlbrugge wijst op de Heere Jezus 
Christus: “Hij, Die Zich aan de rechterhand 
des Hoogsten gezet heeft, droeg mijn krank-
heid, heeft al mijn nood ondervonden, kan 
immers niet dood zijn, kan niet sterven, heeft 
al de zonden gedragen, is met Zijn bloed door 
de hemelen doorgegaan en kan Zich toch niet 
vergeefs aan de rechterhand Gods gezet heb-
ben! Ha, wanneer Hij komt met Zijn bloed, 
wanneer Hij zegt: Vader, neem het slot van 
Uw toorn van de deur van Uw barmhartig-
heid weg, - zal dan de Vader geen Vader zijn? 
Zal Hij het dan niet doen?’’ En dan wijst hij 
naar aanleiding van de doortocht van de Rode 
Zee, die in Psalm 77 genoemd wordt, op het 
doel van deze aanvechting: “kind van God, 
dat is Gods weg: achter u de duivel, aan beide 
zijden bergen van zonden, de dood vóór u, 
niets dan water en de diepte der zee. Ha, dat is 
voor u het verschrikkelijkste, dat schijnt voor 
u de hel te zijn, wanneer u de Wet, wanneer 
u uw werken en alle middelen, waarmee u 

H.F. Kohlbrugge
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aan het leven wilt vasthouden, van nu af aan 
uit handen moet geven; dat schijnt voor u de 
weg naar het totale verderf. Deze Rode Zee, 
deze zee, waar u doorheen moet, - want het 
is Gods weg, - is zo’n verschrikkelijke zee, 
dat er nauwelijks schepen op kunnen varen, 
zo geweldig kan het er tekeer gaan! Hoe zal 
iemand nu door deze angst en nood heenko-
men? Als de profeten en de heiligste mensen 
er al nauwelijks doorheen konden, hoe ik 
dan? Het is Gods weg’’. Ja, hoe kom je daar 
doorheen? Kohlbrugge zegt: “Hij heeft Zijn 
Woord in deze zee geworpen en deze vloeden 
moeten uiteen gaan. Mijn zoon geef Mij uw 
hart en laat Mijn wegen uw ogen wel beha-
gen. U kunt deze wilde zee niet ingaan, zon-
der tegelijk te ondervinden: het zijn wateren 
van genade, deze diepe wateren zijn wateren 
der barnhartigheid, het zijn de wateren van 
mijn zaligheid’’. Geen wonder dat hij de preek 
eindigt met Psalm 68 vers 10:
  Hij kan en wil en zal in nood
  Zelfs bij het naad’ren van de dood
  Volkomen uitkomst geven!

De les voor ons
Kohlbrugge zegt: “het Woord in! om jou, 

mijn zwakke hart te sterken en gij duivelen 
de mond te stoppen – het Woord in!’’ Dat 
betekent, dat we ons aan het Woord leren 
vastklampen. Kohlbrugge zet geen vraag-
tekens achter het Woord en doet niet aan 
schriftkritiek. Dat wordt bedoeld als gezegd 
wordt: hij wil het Woord niet problematisch 
uitleggen. Het Woord is het Woord van God: 
de stem van God, waarmee God spreekt. Die 
stem heeft Kohlbrugge gehoord. Wat zegt die 
stem van God? Die stem van God schudt ons 
helemaal uit, door de kracht van Zijn wet en 
door de weg die Hij met mensen gaat, opdat 
we alles verliezen om zelf iets te verdienen bij 
God. Maar dat we onze lege handen leggen 
op Gods Woord, Gods belofte, op Wie God 
Zelf is, op de godzaligheid van Christus. 
Dat is de kracht van het geloof, dat de Geest 
werkt. Een geloofsles, die nodig is en ook heel 
rijk is. Want in God heb ik alles, door Jezus 
Christus! God is niet altijd voelbaar bij ons, 
maar daarom is Hij wel bij ons. Met Zijn 
Woord, door Zijn Geest. Geen wonder, dat 
Kohlbrugge door zijn preken en geschriften 
nog steeds spreekt en preekt, want daarin gaat 
het om onze láátste levensgrond. Om die in 
Gód te vinden, alleen in God!

organisatienieuws

Wijzigingen adresboekje 2011
De volgende wijzigingen doorvoeren: 
1) de MV “Naar Schrift en Belijdenis’’ te Vrie-
zenveen (blz. 23) heeft een nieuwe secretaris: 
dhr. F. H. Hoff, Westermaat 12a, 7610 AH 
Almelo.
2) de MV “Calvijn’’ te Gorinchem (blz. 3) heeft 
een nieuwe voorzitter: dhr. Abr. Vroon, Mr. P.J. 
Troelstrastraat 20, 4207 NN Gorinchem.

3) het adres van de voorzitter van de MV 
“Onderzoekt de Schriften” te Ermelo (blz. 16) 
is veranderd: dhr. C.W.M. Verheij, Weegakkers 
26, 3851 MC Ermelo.

Met vriendelijke dank voor uw medewerking,
Ds. J. van Dijk, secr.
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl
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Hier is weer de jaarlijkse informatie voor
u/jou als trouwe bezoeker van onze Bondsdag, 
maar ook voor u/jou die we tot nu toe niet 
op deze bijzondere dag hebben ontmoet. We 
staan immers voor de 73e Bondsdag in het 
80-jarig bestaan van onze Hervormde Man-
nenbond. Hartelijk welkom op D.V. zaterdag 
26 oktober a.s. in de Oude Kerk te Putten. 
Onze Bondsdag is in de loop der jaren uitge-
groeid tot een goede traditie die we niet graag 
willen missen. Velen zien weer verlangend uit 
naar de Bondsdag. Iedereen wordt hartelijk 
uitgenodigd. De kerk is ook telefonisch be-
reikbaar via de koster dhr. A.B. v.d. Bor,
tel. 0341-360281 of 06-53930513.

Op de achterzijde van ons blad staat het 
centrale thema van deze dag “Ik geloof in de 
Heilige Geest.”

De regelingscommissie heeft, o.l.v. dhr. G. 
Dijkgraaf, zich weer goed ingezet. Raam-
biljetten zijn verzonden naar de plaatselijke 
secretaris met het verzoek deze op een in 
het oog lopende plaats op te hangen. Ook 
de uitnodigingen met de agenda zullen door 
de plaatselijke besturen aan de leden worden 
door gegeven met een woord van harte-
lijke aanbeveling. Het is ieder jaar een grote 
vreugde de Bondsdag te mogen beleven om 
samen te luisteren en te zingen. Leden die nog 
nooit geweest zijn worden aangeraden deze 
bijzondere dag nu eens bij te wonen.
Organisatorisch moet alles natuurlijk goed 
geregeld zijn, zodat u zich op uw gemak voelt. 
De leden van de regelingscommissie zijn 
herkenbaar door een identiteitsplaatje met het 
opschrift “regelingscommissie” op de rever van 
hun colbert.

Hier volgen enkele mededelingen voor de 
Bondsdag

1. Vervoer
De Oude Kerk is te bereiken met het open-
baar vervoer. Als u met de trein komt stapt u 
uit op het perron Putten. Vandaar kunt u met 
buslijn 107 (richting Ede) om 8.39 uur en 
9.39 uur naar het centrum van Putten. U moet 
dan uitstappen in het centrum van Putten bij 
de halte “Centrum” aan de Voorthuizerstraat, 
het is dan nog enkele minuten lopen naar de 
Oude Kerk. Komt u met eigen vervoer dan 
neemt u op de snelweg A28 de afslag “Strand 
Nulde”. U volgt dan de borden Putten. In 
Putten volgt u “parkeren De Aker”. U rijdt via 
de Papiermakersstraat naar de ruime parkeer-
plaats achter het gemeentehuis. (vrij parke-
ren). Voor het gebouw “De Aker” mag max. 2 
uur vrij geparkeerd worden.

2. Gebouw “De Aker”
In gebouw “De Aker” aan het Fontanusplein 2 
treft u in de hal de regelingscommissie achter 
de balie. U kunt daar terecht voor uw even-
tuele vragen. Tevens wordt u in “De Aker” de 
gelegenheid geboden om tegen individuele 
betaling koffie of iets anders te gebruiken. Er 
is een garderobe, echter zonder toezicht. In de 
nabijheid van de balie staat de boekentafel van 
de IZB. Van harte aanbevolen. Ook “De Aker” 
is telefonisch bereikbaar via de manager dhr. 
H. Slurink. Tel. 0341-351887 of
06-10001950.

3. Gebruik van de lunch
Als u zich heeft opgegeven voor de lunch, dan 
bent u in het bezit van een lunchbon. Deze 
bon moet u bij het betreden van de grote zaal 
in “De Aker”, waar de maaltijd genuttigd 
wordt, afgeven aan de regelingscommissie. 
Zorgt u er voor uw bon gereed te houden, 
want dat bevordert de doorstroming van de 
vele lunchgebruikers. U wordt verzocht via de 

bondsdag 2013
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linkerdeur naar binnen te gaan. De secretaris 
van elke vereniging is geïnformeerd over de 
prijs van de uitgebreide koffietafel voor slechts 
€ 11,50. De lunch wordt aangeboden door de 
opstelling van twee “lopende buffetten” langs 
enkele tafels. 

De deur aan de rechterzijde is voor hen 
met eigen lunchpakket. Zij kunnen gebruik 
maken van de andere lokaliteiten om daar de 
lunch te nuttigen. Daar wordt ook een buffet 
opgesteld. Broodjes, koffie, frisdrank is daar 
verkrijgbaar.  

4. Referaten
De gehouden referaten op deze Bondsdag zijn 
weer te koop tegen de contante betaling van 
€ 2,50 bij de regelingscommissie achter de 
informatiebalie.

5. Machtiging
In het programma, dat op de bank ligt in de 
kerk, treft u een eenmalige machtiging aan. 
Deze kunt u eventueel gebruiken voor de 
collecte. 

6. De Oude Kerk
De bezoekers van de Bondsdag worden 
verzocht plaats te nemen op de begane grond.
(850 zitplaatsen). De galerijen zijn niet toe-
gankelijk, dit vergemakkelijkt het collecteren 
en het ophalen van de schriftelijke vragen 
na de referaten. De eerste rijen recht voor de 
preekstoel zijn gereserveerd voor de genodig-
den. Wilt u deze vrij laten? Tijdens de mid-
dagbijeenkomst is er een (korte) zangpauze. 
Het is de bedoeling dat u dan blijft zitten. 
Natuurlijk kunt u, indien nodig, wel van de 
gelegenheid gebruik maken om naar het toilet 
te gaan.
In de kerk is slechts één toilet.

7. Opname CD
Er wordt een opname gemaakt van de hele 
dag. U kunt deze bestellen bij de regelings-
commissie. Er ligt een intekenlijst klaar bij de 
balie. U betaalt contant € 10,00 (all-in). T.z.t. 
wordt u de opname (3 CD’s) toe gezonden. 
We bidden en hopen op een gezegende dag, 
goede ontmoetingen en op een goede en 
trouwe opkomst van onze leden.

U weet : Iedereen is hartelijk welkom!!
C.D.G (2e secr.).

VERZOEK
De regelingscommissie verzoekt de

secretarissen tijdig opgave te doen van de
te bestellen lunches.

We ontmoeten elkaar graag op D.V.
zaterdag 26 oktober a.s. in Putten om

te luisteren, te  zingen en de
onderlinge band

te versterken.

Een goede en gezegende
Bondsdag toegewenst.

Aan alle streekbesturen
Wilt u meer bekendheid geven aan uw streek-
vergadering die kunnen wij voor u op onze 
website plaatsen
www.hervormdemannenbond.nl.

Aangeboden Hervormde Vanen
jaargangen 60, 70 en 80 jaren
(ingebonden)
Kees van de Born, Veenmos 11, 8265 HR, 
Kampen. Tel.nr.: 038-3330176.
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Mannendag Midden Nederland
Datum D.V. zaterdag 2 november 2013.
Tijd: inloop vanaf 09.00 uur, aanvang 09.30 
uur, einde uiterlijk 13.00 uur.
Locatie: Gebouw Rehoboth, Westerdorpstraat 
67 (achter de Hervormde Kerk) Hoevelaken.
Onderwerp: Man voor Gods aangezicht, wie 
is sterker dan de verleiding.
Sprekers: Ds. A.D. Fokkema (chr.ger. predi-
kant te Eemdijk en Ds. J.A.C. Olie hervormd 
predikant te Genemuiden.
Zie ook www.mannendagmidden.nl.

Rond de kerst met vakantie?
Dat kan! Met de VOOR ELKAAR vakan-
tieweken! 
D.V. van 21 t/m 28 december 2013 organ-
iseren we de kerstweek voor alleengaanden in 
het sfeervolle hotel De Leijhof in het Braban-
tse Oisterwijk. Uw gastvrouw en gastheer zijn 
mevr. I. van Hartskamp en ds. W.C. Meeuse. 
De prijs voor deze volledig verzorgde week 
is: € 565,00. Voor een eenpersoonskamer 
geldt een toeslag van € 50,00. Voor de gasten 
van deze week geldt dat zij zich zelfstandig 
kunnen wassen en kleden en over voldoende 
mobiliteit beschikken.
Voor meer informatie en aanmelding kunt 
u contact opnemen met: mevr. J. Dijs-Oud-
shoorn, tel. 079-3413487. Zie ook
www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken.

Dr. M.J. Kater: Zo is er maar EEN! Wie God 
is en welke beelden wij van Hem hebben. B.V. 
Uitgeverij De Banier 2013. Prijs: € 9,95.

boekbesprekingen

Dit boek is er één uit de serie WeerWoord, 
het vijfde deel om precies te zijn. Een juweel-
tje! Wat wordt hier veel geboden! Een boek 
om er voortdurend weer op na te slaan! Zoals 
de subtitel al zegt staan God en de beelden 
die wij van Hem hebben centraal. Daarbij 
wordt niet geschuwd de confrontatie aan te 
gaan met vragen die de wetenschap aan ons 
stelt of ons wil doen geloven. En daarnaast 
ook de kritische vragen die vanuit de maat-
schappij klinken. Aan alles is te merken dat de 
auteur dichtbij de (vooral jonge?) lezer staat. 
Stap voor stap neemt hij je mee in de uitleg 
waarbij de Bijbel keer op keer uitgangspunt 
is en blijft.  Elk hoofdstuk eindigt met een 
beknopte en compacte samenvatting. Terecht 
staat op de achterkant het woord ’verwonde-
ring’.  Die verwondering proefde ik telkens 
weer door het lezen heen. Echt een aanrader 
voor onze jongeren, juist ook zij die studeren 
aan de universiteit of middenin de samenle-
ving staan! Maar ook ouderen, catecheten en 
predikanten kunnen er (in de omgang met 
jongeren) hun winst mee doen!

EdM, R.

Ds. C.G.Vreugdenhil, Zuiver en heilig bewaren, 
stilstaan bij het zevende gebod, uitgeverij De 
Banier te Apeldoorn, 2013, 111 blz.; € 9,95.

Dominee Vreugdenhil heeft een serie pre-
ken over het zevende gebod, die hij in zijn 
gemeente in Vlissingen gehouden heeft, 
omgewerkt tot een boekje. Verschillende 
soorten mensen worden in dit boekje aan-
gesproken: jongeren die zich voorbereiden 
op het huwelijk, gehuwden en ongehuwden. 
Gevoelige onderwerpen, als ‘samenwonen’, 
‘echtscheiding’, en de ‘gerichtheid op hetzelfde 
geslacht’ worden op een aansprekende manier 
behandeld. Jongeren en ouderen worden 
op een bijbelse weg gewezen in een wereld 
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overlijdensberichten

Op 22 augustus 2013 is, na een periode 
van ziekte, overleden ons oudste lid, de 
heer

TIJMEN KROON

op de leeftijd van 87 jaar. 
  
Trouw en zeer betrokken woonde hij 
altijd onze verenigingsavonden bij. 
  
De Heere trooste en ondersteune zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Bestuur en leden van de
mannenvereniging “Timotheüs” 
te Kockengen

Kockengen, augustus 2013

Die in de schuilplaats des Allerhoogste
is gezeten, Die zal vernachten in de schaduw 

des Almachtige. 
Psalm 91:1

Op 30 augustus is na een periode van 
afnemende krachten overleden ons trouw 
meelevend lid

RUTH WIJNAND HENNIPMAN

op de leeftijd van 60 jaar.

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

Bestuur en leden
mannenvereniging Calvijn

Westbroek, september 2013

vol verleidingen. Er wordt ook een uitweg 
geboden aan allen die in zonde gevallen zijn. 
De Heilige Geest werkt berouw in ons hart, 
ongeacht de ernst van de zonde en de duur 
van de zonde. De bijbel zegt: ‘Het bloed van 
Jezus Christus reinigt van alle zonde’. Door 
de Heilige Geest krijgen we een geheel nieuw 
leven. Ieder kan dit boekje voor zichzelf lezen, 
maar het is ook te gebruiken als (aanstaand) 
echtpaar. Ook kan het in een gespreksgroep 
worden behandeld. De gespreksvragen aan 
het einde van elk hoofdstuk zijn hiervoor te 
gebruiken.  Ds. J.H. Lammers

“Vragen naar het Woord’’ (deel 3). Onder-
titel: de Geschriften, stem en tegenstem. 
Uitgave Gouds Leerhuis. Prijs: € 9,95.

Dit boekje van 160 bladzijden is een uitgave 
van de lezingen, die in het winterseizoen 
2012-2013 zijn gehouden in Gouda: het 
Gouds Leerhuis, waarbij gebruikt gemaakt 
wordt van de Goudse Bijbel. De lezingen, 
die in dit boekje uitgegeven zijn, gaan over 
de Bijbelboeken Daniël (door dr. M.A. van 
den Berg), Ruth (door dr. W. Dekker), Esther 
(door drs. H.G. de Graaff ), Job (door dr. K. 
Blei), Nehemia (door dr. M. van Campen), 
de Psalmen (door ds. D.M. van de Linde) en 
de Geschriften (door prof. dr. E. Talstra). De 
lezingen geven een karakteristiek van het Bij-
belboek, wat in het thema aangegeven wordt. 
Bijvoorbeeld: Daniël, Gods pion op het 
schaakbord van de wereld; Esther: God grijpt 
bevrijdend in door verhoudingen om te keren; 
Nehemia, bidder en bouwer in Gods Ko- 
ninkrijk, enz. Heel interessant en verrijkend 
om te lezen. Na elke lezing volgt een psalm, 
geciteerd uit de Goudse Bijbel en een foto 
met een detail van één van de gebrandschil-
derde ramen van de Goudse St. Jan. Aanbevo-
len! J.v.D



20

BOND VAN HERVORMDE MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

UITNODIGING
VOOR  DE

B O N D S D A G   2 0 1 3
D.V. OP ZATERDAG 26 OKTOBER A.S.

IN DE  OUDE KERK TE PUTTEN
Aanvang: 10.00 uur

Thema: “Ik geloof in de Heilige Geest”
AGENDA: 

 1. Opening door de 1e voorzitter, ds. W. Westland
 2. Referaat door ds. M.A. Kuijt te Wijk en Aalburg:

“Geest en Woord”
 
 3. Betuiging van aanhankelijkheid aan Zijne Majesteit de Koning
 4. Bespreking van de ingekomen vragen
 5. Sluiting morgenvergadering door ds. A.D. Goijert
 6. PAUZE van 12.00 - 13.30 uur
 7. Opening middagvergadering door ds. J.P. Nap
 8. Referaat door ds. G. Wassinkmaat te Gameren:

“Geest en Leven”
 
 9. Zangpauze
10. Bespreking van de ingekomen vragen
11. Sluiting door de 1e secretaris ds. J. van Dijk 

N.B. De vragen kunnen schriftelijk worden ingeleverd. Om praktische redenen is het 
onmogelijk de vragen mondeling te stellen.

Iedereen is hartelijk welkom! 
C.D.G (2e secr.)


