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meditatie

Ds. J. van Dijk

De krácht van Jezus’ stem

„Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: de tijd komt en is nu, wanneer de doden de stem van de Zoon van God
zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven’’
Johannes 5 vers 25

H

et gaat over de kráchtige stem van de
Heere Jezus, waarmee Hij doden roept.
De vraag is: wie zijn die doden? Ik kwam in
een verklaring tegen, waarin stond, dat dit
mensen zijn, die gestorven zijn. Verwezen
wordt daarvoor naar vers 28-29: daar lezen we
over de dag van Jezus’ wederkomst en dat is
de tijd, dat de doden de stem van Jezus zullen
horen en uit de graven komen. Maar in vers
24 staat er iets bij: “de tijd komt en is nú’’. Dat
wil zeggen: die tijd is nu aangebroken. Daarom
wijzen andere uitleggers erop dat het in vers
25 gaat om mensen, die nù leven en tegelijk
onderworpen zijn aan de macht van de dood.
Hoe komt dat? Dat is de val, die we gemaakt
hebben door onze zonde: vanuit het leven
met God zijn we in de dood terecht gekomen.
Welke dood? Dood voor God, we moeten
sterven en de eeuwige dood als scheiding tussen God en ons. De Heere Jezus windt er geen
doekjes om: zo staat het er met iedereen van
huis uit voor!
Wat doet de Heere Jezus? Hij laat Zijn kráchtige stem horen: Hij roept zúlke doden tot het
leven. Leven betekent: in gemeenschap met
God terugbrengen, weer thuis komen bij God,
dat God het doel van ons leven weer is. Waar
het op aan komt? Dat we Jezus’ stem hóren! Ja,
maar die horen we toch? We lezen in de Bijbel,
horen de boodschap van God, luisteren naar de
Bijbelverhalen. En verder? Denk eens hier aan:
hoe vaak hebben wij Jezus’ stem daarin gehoord

en zijn we onze eigen weg blijven gaan? Horen
betekent hier: “gehoorzamen’’. Gehoorzamen:
dan horen we ànders dan we altijd deden. Hoe
anders? Horen betekent: geloven wat Jezus’
stem zegt, dat we bekering nodig hebben,
we voelen de nood ervan aan, ontdekken dat
we dood zijn voor God en geen hart hebben
om God te gehoorzamen. Maar we geloven
ook, wat de stem van Jezus zegt: “dat er bij
Hem uitkomst is, dat Hij geeft, wat we nodig
hebben’’. We leren vragen naar de weg. Als
hulpeloze smeken om genade, om Zijn wil, om
Zijn liefde, om achter de Heere Jezus aan te
komen op Zíjn weg. Het is of we een nieuwe
Bijbel hebben. Dat is niet zo, maar we horen
nu de stem van Jezus erin. Dan is het als nieuw.
Of we alleen in de kerk zitten: dat is een boodschap voor mij!
Hebt u die kráchtige stem van Jezus al zó
gehoord? Bidt God om dit wónder dat u Jezus’
stem hoort met uw hart! Waarom? Er komen
ontzettend veel àndere stemmen naar ons toe.
Welke? Stemmen vanuit de wereld, die we
geloven. Zodat jongeren en ouderen net als de
verloren zoon de wereld intrekken, waar alles
mooi en leuk lijkt te zijn, maar de werkelijkheid niet eerlijk onder ogen gezien wordt. En
we er achter komen, als het soms te laat is.
Stemmen uit godsdiensten en kerken en hoe
weten we of het de stem van Jezus is of niet?
Let hierop: of we in de boodschap de stem van
Jezus horen. De stem, die ons zondaren tot
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bekering roept en dat we in de schuld staan bij
God en vergeving van zonden nodig hebben,
dat dat pure genade is die God ons geeft en
daarin zullen delen door het geloof in Jezus
Christus. Dat de Heilige Geest ons wegwijs
maakt om die genade van Jezus Christus ons
eigen te maken. En dat ons leven daar getuigenis van aflegt. Dat is en blijft de weg!
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Begrijpelijk, dat iemand schreef bij deze tekst:
een gelukkig uur. Dat uur kan écht een uur
zijn: het uur van de kerkdienst, waarin we de
stem van de Heere Jezus zó horen, dat we het
nooit meer vergeten. Dat uur kan ook een
periode in ons leven zijn, waarin het duidelijk
wordt, dat de stem van de Heere Jezus ons
roept en we de goede keus voor de Heere
Jezus maken, door Zíjn kracht! Dat uur kan
zelfs het laatste uur van ons leven zijn. In ieder
geval: het is dán, waar we Jezus’ stem horen en
door de kracht ervan voor Jezus’ stem buigen
en er naar luisteren en ons eraan overgeven.
Daarom: hoor de stem van Jezus! Want wie

Ds. J. van Dijk

niet door Jezus’ stem geroepen wordt uit
de dood tot het leven, die blijft in de dood.
Ook al zijn we kerkmensen en ontvangen we
indrukken van de dood en van God en Zijn
genade en zijn we wel eens ontroerd vanwege
Jezus’ liefde. Daar mag het niet bij blijven.
Heb er toch erg in! Ja, maar kan Jezus’ stem
kráchtig genoeg zijn om mij te roepen? Jazeker, want de kracht van Jezus’ stem vindt zijn
grond in de opstanding van de Heere Jezus
Christus. Daar heeft Hij de dood overwonnen. Hij is de Baas over de dood, ook de dood
in uw en mijn hart. Hij kan alles! Dat ondervinden we als we met ons dode en doodse hart
te vechten hebben en het in eigen kracht niet
ervan kunnen winnen. Het wel proberen en
toch niets opschieten en het opgeven. Wat nu?
Hoor de stem van Jezus: “geeft u het op, bent
u dood en doods, maar hoor Mijn stem en die
Hem hóórt, zal leven, eeuwig leven met Mij’’.
Jezus’ kráchtige en almàchtige stem, die doden
roept tot leven, dát is de mogelijkheid voor
ons allemaal!

bijbelstudie o.t.

Ezechiël 18
Geen slachtofferrol (vers 1-4)

Wat is hier aan de hand? Er doet een spreekwoord de ronde, waar de Heere niet blij mee
is. Dat spreekwoord luidt: de vaders eten
onrijpe druiven en de tanden van de kinderen
worden stomp (vs 2). Dat is herkenbaar: wie

bittere vruchten eet, krijgt een stroef gevoel
op zijn tanden. Wat betekent dat? De Israëlieten zeggen: onze vaders hebben gezondigd
(onrijpe druiven) en God verlaten en wìj,
hun kinderen, moeten de gevolgen (stompe
tanden) dragen. Welke gevolgen? Wij moe-

ten boeten met de ballingschap naar Babel
voor wat ons voorgeslacht gedaan heeft. Dit
spreekwoord is een aanklacht tegen God: God
is niet eerlijk, God laat hèn lijden vanwege
de misdaden van hun váders. Zij voelen zich
slachtoffer. Maar Ezechiel zegt: wat is er
met u? (vs 2). D.w.z.: hoe komen jullie erbij,
dat jullie gestraft worden om wat de vaders
verkeerd gedaan hebben? Dit moet de wereld
uit (vers 3). Zie wat God zegt: alle mensenlevens behoren Mij toe, zowel het leven van
de vaders als het leven van de kinderen; de
mens, die zondigt, díe zal sterven (vers 4). Wat
bedoelt de Heere? Ieder mens betaalt zelf de
rekening van zijn eigen zonden. Het is niet zo,
dat een kind aansprakelijk is voor het zondige
leven van ouders. God houdt ieder mens verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Niemand
zal omkomen buiten hun eigen schuld om,
zegt Calvijn, en zal God niet kunnen wijzen
op hun onschuld alsof ze sterven vanwege de
zonden van anderen en niet van zichzelf. Dus
wat Israël hier zegt, dat zij de straf dragen
van hun vaders, gaat in dit geval niet op. Het
past Israël niet om de slachtofferrol te spelen.

Voorbeelden (vers 5-20)
Drie voorbeelden worden geven, waarmee de
Heere Zijn Woord onderbouwt: de mens die
zondigt, die zal sterven. Eérste voorbeeld in
vers 5-9: een rechtvaardige. Bedoeld is een
mens die rechtvaardig leeft voor God en zijn
naaste, die in de inzettingen van de Heere
wandelt, doet wat de Heere wil en van hem
vraagt, leeft uit de omgang met de Heere.
Concreet betekent dat: zo iemand vindt u niet
bij de offermaaltijden van de afgoden, pleegt
geen overspel, benadeelt de hulpbehoevende
naaste niet, maar geeft aan hen wat ze nodig
hebben, maakt geen misbruik van de nood

van zijn medemensen door geld af te persen
en meer rente te vragen dan mag, is eerlijk in
rechtszaken en leent hij geld uit aan een ander
en het wordt aan hem terugbetaald, dan geeft
hij het pand terug. Kijk, zegt de Heere, zo’n
rechtvaardige zal leven. Zéker, staat er bij (vers
9), daar valt niet aan te tornen. Wie rechtvaardig leeft voor God en de naaste, ook in de
ballingschap, díe zal (met nadruk op die) leven
en niet sterven en omkomen, omdat de vaders
gezondigd hebben. Twééde voorbeeld in vers
10-13. Het gaat over een rechtvaardige, die
heeft een zoon en die gaat het verkeerde pad
op. Hij leidt een leven precies omgekeerd aan
dat van zijn vader. Hij steelt, berooft een ander
van het leven, doet mee met de afgodendienst,
vergrijpt zich aan de vrouw van een ander,
neemt te veel rente en buit de ander uit, is
niet eerlijk als iemand zijn lening terugbetaald
en wil er nog meer uithalen, duwt mensen
in nood verder de ellende in, is een egoïst en
God en de naaste kan hem niets schelen. Dan
is de vraag: zal díe leven? Nee, zijn bloed rust
op hem, staat er (vers 14). Al is zijn vader nog
zo gelovig en godvrezend, dat doet niets af
van de straf, die de zoon verdiend heeft. Denk
aan David, die bad toen Absalom gedood was:
“och mijn zoon, mijn zoon, was ik maar in uw
plaats gestorven’’ (2 Sam. 18 vers 33). Ouders
kunnen zich afvragen: “wat heb ik verkeerd
gedaan in de opvoeding, dat mijn kinderen de
kerk en God vaarwel gezegd hebben’’. Maar
onze kinderen hebben op een gegeven moment hun eigen verantwoordelijkheid.
Dérde voorbeeld in vers 14-20. Het gaat om
die goddeloze zoon van zo juist. Die krijgt zelf
ook een zoon. Die ziet wat zijn vader doet,
die niet rechtvaardig met God en zijn naaste
leeft. Die zoon wél. Wat dan? Sterft die zoon
dan, omdat zijn vader goddeloos is? Nee, die
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jongen zal zeker in leven blijven en zal niet
bestraft worden voor het kwaad van zijn vader
(vers 19). Denk aan de godvrezende koning
Hiskia. Is Hiskia gestraft voor het kwaad van
zijn vader Achab? Nee. In vers 20 volgt een
samenvatting: de mens die zondigt, die moet
sterven, maar wie de Heere vreest, zal leven.
Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor
zijn eigen daden. Geen wonder, dat de Heere
niet meer wil dat Israël dat spreekwoord
gebruikt. Er wordt iets mee gezegd, wat niet
waar is: dat de HEERE onrecht doet.

Evangelieboodschap (vers 21-32)

6

Wat in vers 21-32 staat, is Evangelie. Waar
zit dat in? De Heere heeft gezegd, dat de
mens, die zondigt, die zal sterven. Tenzij…
Wat tenzij? Uit de grond van Gods hart klinkt
in vers 21: “is het niet, dat als de goddeloze
zich bekeert, dat hij zal leven?’’ Hoe kan dat?
In vers 22 zegt de HEERE, dat hun overtredingen niet meer in herinnering gebracht
worden. Dat is een prachtige uitdrukking
voor vergeving van onze zonden. Waarom?
Wij zeggen: mensen kunnen vergeven, maar
niet vergeten. God kan dat wel: Hij komt
niet meer op vergéven zonden terug. De basis
daarvoor? Zie de Naam HEERE, de God
van het Verbond en van de offers, die in het
Oude Testament heen wezen naar het offer
van Jezus Christus. Zijn offer is de grond van
schuldvergeving. Zo’n behagen schept God
in het behouden van goddelozen, dat Hij
daarvoor Zijn enige Zoon niet gespaard heeft
(Romeinen 8 vers 31-34). Omgekeerd is ook
waar (zie vers 24): een rechtvaardige, die met
God leeft en goddeloos gaat leven. Wat dan?
Als die rechtvaardige zondigt en hij bekeert
zich daar niet van, dan sterft hij in zijn zonde.
Denk aan een kind van God, die in zonde
valt en daarin blijft leven, die zal in die zonde

sterven. Wat gaat daar van uit? Daar wordt
de naam van de Heere niet door geeerd, maar
gesmaad, gelasterd. Zodoende zet de Heere
onder die persoonlijke verantwoordelijkheid
nog eens een dikke streep (in vers 25-29):
“jullie zeggen, dat het ongelijk aan Mijn
kant is; maar jullie wegen zijn onrecht, jullie
moeten Mij niet van onrecht betichten, maar
jezelf schuldig kennen voor Mij’’. Gevolg? Ik
zal ieder berechten (oordelen) overeenkomstig zijn wegen, zegt de Heere. Vandaar de
roepstem van God (vers 30, 31 en 32): “ga niet
op die goddeloze weg door, keer uw overtredingen de rug toe, maak u een nieuw hart en
een nieuwe geest’’. Waarom zou u sterven en
in uw ongerechtigheid omkomen, ja waarom?
De HEERE biedt hun het léven aan. Dit is
duidelijk: als we voor God verantwoording
moeten afleggen, kunnen we niet wijzen naar
Adam en Eva, niet naar ouders, niet naar
kinderen en ons verontschuldigen. Dan rekent
God met mij persoonlijk af. De vinger moet
naar onszelf wijzen: wij hebben gezondigd
en God op het hoogst misdaan. Daarom is
nodig dat God ons de spiegel van Zijn wet
voorhoudt, zoals Hij dat hier doet bij Israël en
heel concreet hun zonden en schuld aanwijst.
Zijn Heilige Geest overtuigt ons doormiddel
van die spiegel: we willen en kunnen er niet
meer onderuit, maar buigen voor Gods wet en
Zijn recht en straf. Kijk, dáár is ruimte voor
God om vergeving te schenken, door het offer
van de Heere Jezus Christus. Dat gaat samen
met bekering en met een nieuw leven met de
Heere en Zijn Woord, Zijn verbond, beloften
en geboden. Dat is de weg: “als ze zich schuldig kennen, zal Ik hen genadig zijn’’. Daar
hebt u de Heere helemaal mee: “Ik schep geen
behagen in de dood van een stervende, maar
dat hij leeft’’. Dat meent Hij uit de grond van
Zijn hart!

Gespreksvragen

1. We hebben de neiging om onszelf in de
slachtofferrol te plaatsen: “kan ik het helpen dat Adam en Eva gezondigd hebben,
ik ben de dupe ervan, ik moet daar voor
boeten?’’ Is dat zo? Hoe zit dat dan als
God zegt, dat de mens die zondigt, die is
voor zijn eigen zonden verantwoordelijk?
2. Zoek voorbeelden op in de Bijbel en
vanuit de praktijk van dat eerste voorbeeld
(vers 5-9) dat een rechtvaardige leven zal
als hij met God leeft; eveneens van dat
tweede voorbeeld (vers 10-13), dat een
goddeloze zoon gestraft wordt ook al heeft
hij een rechtvaardige vader; eveneens van
dat derde voorbeeld (vers 14-20) dat een
gelovige zoon niet boet voor de goddeloosheid van zijn vader.
3. Ouders zeggen wel als hun kinderen niet

meer naar de kerk gaan en de weg van de
wereld kiezen: wat heb ik verkeerd gedaan
in de opvoeding, waar ben ik te kort in
geschoten? Wat zegt dit Bijbelgedeelte
daar over?
4. Vergeven is bij God: niet meer in herinnering brengen, weg is weg. Bij ons is
vergeven: vergeven, maar we blijven
het ons herinneren, zowel onze zonden
ten opzichte van God, als wat we elkaar
aangedaan hebben. Wat zegt dat over God
en over ons? Kent u ook aanvechtingen ten
opzichte van vergeven zonden?
5. De Dordtse Leerregels (hoofdstuk 5)
zeggen op grond van de Bijbel dat er geen
afval van de gelovigen is. Toch kunnen
gelovigen in hun zonden sterven. Kent u
Bijbelse voorbeelden en misschien ook wel
uit de praktijk? Welke les ligt daar voor
ons in?

bijbelstudie n.t.

Ds. J. Prins

Wat goed en nuttig is!
Titus 3 : 8–11
Opnieuw roept Paulus op tot goede werken! Steeds heeft hij daarvan het belang benadrukt in de
brief. Hij roept de gelovigen niet op tot onheilig activisme. Dat draagt geen vrucht. Wij kunnen
zelf geen goed werk doen, dat goed is in de ogen van God! We zien daarom ook, dat Paulus deze
oproep doet, nadat hij het heil in de Heere Jezus heeft verkondigd. Lees vers 4 - 7. De gelovige
Kretenzen doen goede werken vanuit Jezus Christus. Ze zijn als levende ranken verbonden
met de ware Wijnstok, door de Heilige Geest. In vers 8 lezen we, waarom goede werken nodig
zijn! Paulus schrijft: ‘Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat u ernstig bevestigt, opdat
degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan!’ Paulus bindt de noodzaak van de goede werken op hun hart. Hij zegt: Titus, wat ik u zeg over de goede werken, dat
is betrouwbaar! Ik wil dat u dit krachtig bevestigt aan de gelovigen op Kreta. Zeg aan hen die
geloven in de Heere Jezus, dat zij ervoor zorg dragen, dat zij voor gaan in het doen van goede
werken. Want goede werken schieten er gemakkelijk bij in.
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Waarom zijn goede werken belangrijk? Leest
u vers 8: ‘Deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn voor de mensen!’ Goede werken geven
geestelijke winst! De Heidelbergse Catechismus zegt dat in Zondag 32, antwoord 86: ‘dat
door onze godzalige wandel onze naaste ook voor
Christus gewonnen wordt!’ Door onze goede
werken, werven, winnen wij onze naaste voor
Christus. En daarbij, zijn de goede werken tot
Gods eer en wijzelf worden erdoor verzekerd
van ons geloof. Goede werken geven zegen.
Ze zijn hard nodig! Want hoe vaak horen
we niet, dat christenen hun naaste niet voor
Christus winnen. Omdat zij helaas roddelen,
bedriegen, liegen e.d. Wie zo doet als christen,
is een blokkade voor zijn naaste. Zodat die
niet tot Christus kan komen. Nu is het gevaar
op Kreta, dat de gelovigen terugvallen in hun
oude wereldse leven. Er weer een Bourgondisch leven op na gaan houden. Dat gevaar is
er ook voor ons. Wij leven in een tijd waarin
genot en geluk, hoge ogen gooien. Zijn we ons
dat bewust? Nemen wij die levensstijl over of
oefenen we ons in christelijke matigheid? Het
is goed onszelf op dit punt te onderzoeken.
Leven in overdaad is niet gezond voor ons
lichaam en beneveld onze geest! Daardoor
kunnen we moeilijk luisteren naar het Woord.
Ons met moeite concentreren tijdens ons bidden. Goede werken zijn nuttig en nodig. Daar
moeten de gelovigen zich in oefenen.
Er zijn ook zaken die onnut en ijdel zijn. Nutteloos. Zinloos. Daarover gaat het in vers 9:
‘Maar weersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet!’
Gelovigen moeten dwaze vragen ontwijken!
Die doen het geloof meer kwaad, dan goed.
Paulus zegt: ontwijk de dwaze vragen over
geslachtsregisters. Die registers van het Oude
Testament zijn goed! Maar ga daar niet dwaas

mee om. Men kon oneindig discussiëren over
die registers. Bijvoorbeeld om aan te tonen
uit welk bijzonder geslacht men kwam of hoe
het zat met de afkomst van Mozes en David.
En, zegt Paulus: vermijdt de ruzies over de
Wet. Ook de Wet is goed. Maar men ruziede
over wat wel en niet mocht. De Heere Jezus
vermaande daar de mensen al over. Toen Hij
zei dat sommigen zich druk maakten over het
handen wassen, terwijl zij vergaten waar het
in de Wet om ging! Zie bijvoorbeeld Mattheüs 15: 1-20. Waar moeten we aan denken
in 2014? Discussie over kerken en dominees?
De ik-vind en ja-maar, vragen? Ze geven hete
hoofden en koude harten. Vermijdt die vragen,
die u niet brengen bij de kern van het geloof.
Wat is de kern? Dat is het werk van God
de Vader, God de Zoon en God de Heilige
Geest. En wat dit werk voor ons persoonlijk
betekent!
Dat bindt samen. Dat is vruchtbaar. Nuttig en
nodig.
Wat moet er nu gebeuren met de mensen die
hiermee aan de gang blijven? Die de gemeente
aan het wankelen brengen en scheuren. Leest
u vers 10. Paulus schrijft aan Titus: ‘Verwerp
een ketters mens na een eerste en tweede vermaning.’ Verwerp zo’n mens. Titus moet strenge
maatregelen treffen. Wanneer het om een ketter gaat, een scheurmaker. Die een aantal keer
is gewaarschuwd, omdat zijn opvattingen echt
onbijbels zijn. Dan moet Titus streng optreden. Dat is nu nog zo! Niet omdat die persoon
mij niet aanstaat of een ander accent legt dan
u of ik. Maar zaken verkondigt die lijnrecht in
strijd zijn met Gods Woord en de belijdenis
gegrond op het Woord. Als dat zo is moet die
persoon buiten de gemeente gezet worden.
Een rotte appel in de mand, maakt het gave
fruit te schand. Tucht is nodig in de gemeente.

Zij moet toegepast worden met het oog op
het behoud van die persoon. En de gemeente
moet blijven bidden voor hem. Opdat hij tot
inkeer, berouw en bekering komt. Zodat hij
weer kan worden opgenomen in de gemeente.
Het doel van de tucht is medisch! Zij wordt
toegepast in liefde en is gericht op behoud.
De tucht is wel nodig. Een ‘ketter’ kan men
niet de hand boven het hoofd houden. Omdat
hij anders grote schade aanricht in de gemeente. Want daartoe is hij in staat. Lees vers
11: ‘Wetende, dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld.’ Deze mens
is verdorven, daarom zondigt hij en gaat daar
mee door. En door dit volharden in de zonde,
spreekt hij het oordeel uit over zichzelf. Zijn
eigen geweten overtuigd hem hiervan. Hij is
op weg naar de eeuwige ondergang! Maar de
Heilige Geest kan zelfs zo iemand bekeren!
Hoe worden wij bewaard voor wat staat in
vers 10-11? Door heel dicht bij het Woord te
blijven. Dicht bij de Heere Jezus en door het
geloof uit Hem te leven. Ons steeds te laten
wassen van onze zonde in Zijn bloed. Ons
te laten vernieuwen door de kracht van Zijn
opstanding. Door de Heilige Geest. Zo gaan
we het wonder van Gods genade verstaan, met
Paulus: ‘Want wij zijn Zijn (Gods) maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke
God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden
wandelen.’ Éfeze 2:10.

Gespreksvragen
1. Wie is en blijft de Bron van de goede
werken? Betrek hierbij Zondag 32, vraag
en antwoord 86 van de Heidelbergse
Catechismus.
Verlangt u naar het doen van goede werken? Wat bemoeilijkt het doen van goede

werken in uw leven en wat bevorderd voor
u het doen van goede werken?
2. Ziet u in uw leven dat goede werken nuttig en nodig zijn? Merken de mensen om
u heen, uw goede werken op, die u door
genade mag doen? Wat werkt het doen
van goede werken uit in uw omgeving?
Verwerk ook in uw antwoord 1 Petrus 2:
12.
3. Wat is volgens u de reden dat wij vaak
spreken over bijzaken en niet over de
kern?
Benoemt u eens concreet wat volgens u
bijzaken zijn en wat de kern is?
4. We lezen in Hebreeën 10 : 24: ‘En laat ons
op elkaar acht nemen, tot opscherping van
de liefde en van de goede werken.’ Bespreek
hoe u elkaar kunt opscherpen tot liefde
en goede werken. Geef hierbij concrete
voorbeelden.
5. Stel dat het volgende gebeurt; iemand die
met u deelneemt aan het Heilig Avondmaal, zegt tegen u dat het offer van de
Heere Jezus niet nodig was geweest. Dat
God de Vader ook zonder dit offer de
zonde kan vergeven. Hoe zou u met deze
‘ketterij’ omgaan?
6. Wanneer de tucht wordt toegepast in
de gemeente, kan iemand na een aantal
vermaningen buiten de gemeente worden
gezet.
Er is ook de tucht door de prediking van
het Woord. Zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus gaat daarover. Hier
wordt de tucht, de christelijke ban of uitsluiting genoemd. Lees samen Zondag 31,
vraag en antwoord 84 en bespreek wat hier
staat. Wat vindt u moeilijk? Wat spreekt u
hier concreet aan?
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Ds. W. Westland

van de voorzitter

Bijbelstudies

Op verzoek van verschillende verenigingen
is enige tijd geleden besloten iets te schuiven
met de Bijbelstudies. Het leek me goed daar
nu al op te attenderen. De nieuwe serie
Bijbelstudies begint in het nummer van
april/mei. Voor het Oude Testament hebben
we ds. D. Jongeneel uit Arnemuiden bereid
gevonden. Hij gaat met ons gedeelten uit het
boek Numeri bestuderen.
De Bijbelstudies uit het Nieuwe Testament
neemt ons bestuurslid ds. A.D. Goijert voor
zijn rekening. Hij koos voor de Tweede
Korinthebrief.
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Huishoudelijke vergadering

We maken u attent op de Huishoudelijke
Vergadering. Deze wordt gehouden op D.V.
5 april in de Driestar te Gouda. Deze landelijke vergadering begint om 14.00 uur en eindigt
om ongeveer 16.30 uur. Na de gebruikelijke
jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester hopen we snel door te kunnen gaan

Ds. P. Molenaar

naar het onderwerp en de bespreking daarvan.
Ds. E. de Mots zal met ons nadenken over:
Leven in de Eind-tijd. Een actueel onderwerp.
Iedereen is van harte welkom! Zet u het al
vast in uw agenda?!

Ds. J.H. Lammers

In het november-nummer schreef ik over de
ernstige operatie, die ons bestuurslid ds. J.H.
Lammers moest ondergaan vanwege een gezwel in de wervelkolom. Deze operatie heeft
inmiddels plaats gevonden, en door Gods
genade is ds. J.H. Lammers er goed doorheen
gekomen. Hij vroeg mij, om u te danken voor
het hartelijk medeleven en gebed vanuit onze
Mannenbond. Bovenal is hij dankbaar en
verwonderd, dat hij zo duidelijk de nabijheid
en de ondersteuning van de Heere mocht
ervaren. Daarom aan Hem de eer, want groot
is Zijn trouw!

Tenslotte

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

in the picture

Religiehaat
Nederlandse religiehaat

Uit een onderzoek van het Amerikaanse

Pew Research Center is gebleken dat er een
toename is van religiehaat. Het maatschap-

pelijk geweld tegen aanhangers van een religie
neemt toe. Opvallend is dat Nederland de
enige stijger is binnen Europa. Let wel: een
onderzoekcentrum van buiten Nederland
constateert dit. Dat moet ons wel waakzaam
maken om vooral op tendensen van agressieve religiehaat te letten. Bepaalde dingen
van haat tegen religie in de media wennen, als
bijvoorbeeld religie op een gemene wijze belachelijk wordt gemaakt. Onze maatschappij
wordt steeds meer geseculariseerd. Daardoor
wordt ook de christelijke religie eigenlijk
helemaal naar de rand van de samenleving
gedreven, terwijl het christendom vroeger
de grondslag was van onze samenleving. De
sluiting van veel kerken toont heel duidelijk,
zowel binnen de rooms katholieke als protestantse kerk de dramatische neergang van de
laatste jaren. De kerk in haar algemeenheid
zegt de samenleving niet veel tot niets meer,
maar geeft hoogstens aanleiding tot bittere
religiehaat. Tientallen kerken worden gesloten
en het ledental van de kerken- zeker binnen
het verband van de Protestantse Kerk- daalt
dramatisch. We zijn als kerkgemeenschappen vaak slechte voorbeelden voor de wereld.
We hoeven maar te denken aan de grote
schandalen binnen de rooms katholieke kerk.
We zeggen dit niet beschuldigend maar wel
verootmoedigend, daar wij als Protestanten
het zeker niet beter doen.
Christenvervolging
Tegelijk met de uitslag van dit onderzoek
werd de christenvervolging aan de orde
gesteld. Er zijn veel landen, waar christenvervolging plaatsvind. Met name Noord-Korea
spant de kroon, maar ook in Islamitische
landen is er een toename van christenvervolging. Er worden zelfs christenen gekruisigd
of onthoofd. Open Doors, de SDOK en an-

deren doen onder ons goed werk. Laten we
hun werk steunen. Tegelijk zeggen we wel dat
de kerk in die gebieden toekomst heeft. Het
bloed der martelaren is immers het zaad van
de kerk. Is het bijvoorbeeld niet verwonderlijk,
dat in een land als China, waar veel vervolging
was, op dit ogenblik een groeiende kerk is? Ja,
de martelaren zijn de zielen onder het altaar
(zie Openbaring 6) die voorop gaan in de
overwinning van Gods Kerk! De Heere geeft
Zijn zegen door de verdrukkingen heen! Dat
geeft toch hoop!
Hoe om te gaan met religiehaat?
Gezien het genoemde Amerikaanse onderzoek is het wel nodig alert te zijn bij dit fenomeen van toenemende religiehaat. Opperrabbijn Binyomin Jacobs heeft een mooi artikel
geschreven in het RD. Hij geeft een verheldering van deze tendens. Hij zegt: “Religie raakt
uit de mode, maar komt weer in de mode.
Soms in de meest bizarre vormen. Wat de
religiehaters niet beseffen, is dat zij door geen
religie aan te hangen, ook een geloof hebben”.
Hij zegt dat je kinderen daarom nooit vrij
kunt opvoeden. “Opvoeden betekent altijd
richting geven”. Hij zegt verder zich te verwonderen over het feit dat kinderen, die met
haat geïndoctrineerd worden door hun ouders,
mogen opgroeien in die sfeer. “Een intolerante opvoeding leidt niet zelden tot antisemitisme of haat”. Verder constateert hij dat de religieuzen religieuzer worden en niet religieuzen
meer niet religieus. Zo ontstaat er een nieuwe
godsdienst: antireligie. Deze antireligie heeft
ook enge fanatici tot volgelingen”. Het is goed
dat Jacobs dit verhaal doorgaf, daar de Joden
immers door de eeuwen heen als volk gehaat
zijn wegens de golven antisemitisme, die over
deze wereld gaan, maar ook zeker in Nederland latent of openlijk aanwezig zijn.
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Alert zijn
We dienen waakzaam te zijn. In de politiek zien we grote verschuivingen, naar het
seculiere domein. Veel heeft de Heere tot
nog toe ons gelaten, waarover we ons mogen
verwonderen. Er zijn uiteraard nog heel veel
zegeningen, daar we elke zondag de vrijheid
hebben om op te gaan onder het Woord
Gods. Er wordt echter wel gesleuteld aan de
grondrechten van christelijke instellingen,
zoals het christelijk onderwijs. Maar wel zijn
er allerlei stromingen die stemmig maken om
het christelijke instellingen af te breken. Er
zijn allerlei tendensen die de intolerantie in
vormen van religiehaat laten zien. Wanneer
de kerk een Bijbels principiële uitspraak doet
over ethische zaken, bijvoorbeeld de homoseksualiteit, staan de media bol. Zien we niet
die verschuivingen in de politiek en daarmee
de toenemende afbraak van christelijke
waarden? Ethische waarden en normen van
huwelijk en gezin worden vaak belachelijk
gemaakt. Hoe wordt de Naam Gods niet vaak
openlijk gelasterd via de media, waarin zich
veel religiehaat openbaart. Daarbij noem ik
nog niet eens het misbruik maken van Gods
Naam, maar wel de spot en de laster van kerk
en geloof.
De kerk naar de rand van de samenleving
Opvallend is dat kerken vaak niet meer gebouwd worden in het centrum van een stad
of dorp, maar aan de rand. Daar is dan meer
parkeerruimte. Zo zie je veel kerken van de
Gereformeerde Gemeenten, waar nog enige
groei is, aan de rand van een dorp of een stad
gebouwd worden. Een bevriende collega uit
dat kerkverband zag dat als een duidelijk
signaal van het huidige kerkelijk leven: niet in
het centrum, maar aan de rand. Dit is inder-

daad symptomatisch voor de kerk in Nederland. Gelukkig als er nog kerken gebouwd
worden, maar een kerk hoort toch centraal
zijn plaats te hebben in de stad of in een dorp.
Het is het beeld van de kerk van de 21e eeuw
in Nederland.
Apologetiek
O.a. Prof. v.d. Beek heeft meer dan eens
betoogd, dat we in deze tijd weer apologeten
nodig hebben, verdedigers van het christelijk
geloof, zoals die er ook waren in de eerste
eeuwen na Christus. Deze apologeten gingen
juist met de filosofen van hun tijd in debat.
Het is belangrijk dat we ook nu het christelijk
geloof weer verdedigen tegenover moderne
atheïsten. We hebben er helaas eigenlijk
geen zin meer in om te staan voor duidelijke
principes. We zijn mat en vermoeid geworden, ook in de kerk. De Bijbel spreekt over
getuigen, zelfs als martelaar. Het is goed als
we het debat niet schuwen, maar het debat
aangaan met intellectuelen die zich atheïst
noemen. De bekende Abraham Hellenbroek
zei in zijn bekende vragenboekje dat het ‘meer
een wens is dan een dadelijk geloven, dat
God niet zou bestaan’. Dat is een oude en
duidelijke verantwoording. Laten we vooral
letten op het vermaan van Petrus: “Heiligt
God de Heere in uw harten en weest altijd
bereid tot verantwoording aan een ieder die u
rekenschap afeist van de hoop die in u is met
zachtmoedigheid en vrees en hebt een goed
geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u
spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd
mogen worden, die uw goede wandel lasteren” (1 Petrus 3:15, 16). Daarom: laat er veel
gebed zijn voor hen die in de politiek en op
de universiteiten grote verantwoordelijkheden
hebben!

uit de kerkgeschiedenis

Ds. W. Westland

Thomas á Kempis (1380-1471)
Voor de meesten van u zal de naam van hem niet onbekend zijn. Want hij is de schrijver van
het bekende boek: de Navolging van Christus. Een boek uit de 15e eeuw, dat wereldberoemd
geworden is. Het is nog uit de late Middeleeuwen, maar de mannen van de Reformatie, Luther
en Calvijn, hebben dit boek gelezen en geciteerd. En zij niet alleen. Ook in de Nadere Reformatie, het Piëtisme van de 18e eeuw en het Reveil van de 19e eeuw wordt het boek van Thomas
á Kempis gelezen. Ook in onze tijd krijgt het zijn aandacht, en is het nog steeds verkrijgbaar in
de boekwinkel. We kunnen Thomas á Kempis in zekere zin een voorloper van de Reformatie
noemen.

Zijn levensloop

Wie was hij? In feite is er niet zoveel over
hem te vertellen. Hij bleef het liefst anoniem. Zijn devies was: Ama Nesciri - uit het
Latijn vertaald in het Nederlands - „ik begeer
onbekend te blijven”. En om hem nog een
keer te citeren: „Je moet niet letten op wíe iets
gezegd heeft, maar op wát hij gezegd heeft”.
Toch kunnen we wel enkele dingen over zijn
levensloop zeggen.
Thomas werd geboren in 1380 in Kempen,
een dorp ten oosten van Venlo. Zijn vader had
daar een smederij en werd genoemd: Johan
Hamerke. Op aanraden van een oudere broer
gaat hij op 13-jarige leeftijd naar Deventer.
Daar komt hij terecht in een groep van de
„Broeders des gemenen Levens”. Deze groep
stond onder leiding van Floris Radewijn. Het
was geen kloosterorde, maar een leefgemeenschap, zoals je dat ook wel op andere plaatsen
kon vinden bij de stroming van de Moderne
Devotie. Men bestudeerde de Bijbel, en las de
werken van Augustinus, Bernard van Clairveaux en Ruusbroec. Deze studie leidt er toe,
dat hij zich 7 jaar later toch vestigt in het
klooster op de Agnietenberg bij Zwolle, en
legt daar zijn gelofte af.

Weer 7 jaar later laat hij zich tot priester wijden. Door zijn ijverige studie had dat veel eerder gekund, maar er zijn twee dingen, die hem
aanvankelijk tegenhouden: Zijn hang naar
perfectie, maar ook een innerlijke schroom:
Zoals hij het zelf heeft gezegd: „Wie ben ik,
om te staan in de dienst des Heeren”.

Zijn Klooster-leven

Afgezien van enkele reizen is hij zijn hele
leven in het Agnieten-klooster bij Zwolle
gebleven. En dat is lang, want hij is oud
geworden: 91 jaar. Zelf schrijft hij in een boek
over het klooster-leven : „Kloosterbroeder,
wat doet ge in uw cel? Ik lees, ik schrijf, ik
verzamel honingdrank (figuurlijk). Dit zijn de
vertroostingen voor mijn ziel. Goed gezegd,
broeder, want de kloostercel dient te branden
van arbeid en studie in boeken.”
Zo was hij 2 weken voor zijn dood nog bezig
met een boek over de geschiedenis van het
klooster op de Agnietenberg.
Naast zijn studie was er ook de meditatie en
het samen zingen met zijn mede-kloosterbroeders. Daarvan is nog een opvallend facet
bekend: als Thomas stond te zingen, raakten
zijn hakken nooit de vloer: Niet alleen zijn
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ziel, maar ook
zijn lichaam
was hemelwaarts geheven. In 1471
overlijdt hij. Later schreef men daarover: Hij
stierf als een broeder in de vreemdelingschap,
die zijn tijd had gesleten in dit tranendal, en
nu voor altijd thuis mocht komen. Thomas á
Kempis is toen begraven in de Michaëlskerk
in Zwolle. Later is zijn lichaam opnieuw begraven op de begraafplaats in Zwolle-Noord.
Daar is ook een monument geplaatst dat nog
altijd te bezichtigen is: Herinnering aan deze
vrome broeder, die vooral bekend gebleven is
door zijn boek:
De Imitatio Christi: de Navolging van
Christus.

Zijn boek

Over dit boek wil ik nog wat meer zeggen.
Wie dit leest, krijgt de indruk, dat hier een
man schrijft, die gerijpt is door een lange levenservaring. Toch is het één van zijn vroegste
geschriften, in ieder geval voor zijn 40ste jaar.
Het is niet een systematische uitwerking van
een bepaald onderwerp, maar een neerslag van
tal van overwegingen. Hij schrijft niet over
de Devotie (vroomheid) maar als Devotie.
Het is niet zozeer een studieboek, als wel
een oefenboek. Een oefening in vroomheid.
Zijn voornaamste bedoeling is om de Heilige
Schrift te laten gelden. Zo’n duizend keer
wordt de Bijbel aangehaald.
Om een indruk te krijgen van de inhoud geef
ik hier de hoofdinhoud weer. Het gaat om
4 delen:
1) Wie Mij volgt... nuttige wenken voor het
geestelijk leven.
2) Het Rijk Gods in uw binnenste.

3) Ik zal horen wat God de Heere tot mij
spreekt... innerlijke vertroostingen.
4) Kom tot Mij... aansporing tot de heilige
communie.

Vervreemding en Herkenning

De vraag is, of dit boekje ons echt verder
kan helpen, wanneer wij ernst maken met de
navolging van Christus. Prof. De Reuver wijst
in zijn boek „De Verborgen omgang” op momenten van vervreemding en herkenning.
Vervreemding:
a) Het leest als een Rooms boek. We moeten
beseffen, dat het nog voor de Reformatie is
geschreven.
b) Hier wordt een andere Genadebegrip
gehanteerd. Niet de vrijsprekende genade,
maar de innerlijke genade, die mij toevloeit vanuit God en mij in staat stelt tot
goede werken.
c) Christus wordt meer als Voorbeeld tot
navolging getekend, dan als Plaatsbekledende Borg.
Luther zou later zeggen: Niet de navolging
maakt ons tot Gods kinderen, maar de aanneming tot kinderen maakt ons tot navolgers.
Luther sluit alle verdienste van onze kant uit.
Toch zijn er ook mooie momenten van herkenning in het boek van Thomas.
a) Het persoonlijke. We lezen mooie dingen
over Gods liefde van Hart tot hart. Goddelijke Vaderliefde, die wederliefde wekt.
b) De ernst, die we bij Thomas merken. Een
duidelijk contrast met de oppervlakkige
geloofsbeleving van vele tijdgenoten.
c) Hij roept telkens op tot verootmoediging.
Er is bij hem een duidelijk schuldbesef, en
weet zich afhankelijk van Gods genade.
Niet ik, maar Hij. Eén van zijn bekende
uitspraken: Houdt het beeld van de Gekruisigde voor ogen.

d) Het verlangen naar de hemelse heerlijkheid. Hij beseft, dat hij een pelgrim is. Wij
mogen hier de tijdelijke dingen gebruiken,
maar laat ons verlangen gericht zijn op de
eeuwige dingen.
Ik hoop, dat u met deze korte opmerkingen
nieuwsgierig gemaakt bent, om zelf het boek

van Thomas á Kempis te lezen. En laat het
ons opwekken tot de Navolging van
Christus.
Hij heeft Zelf gezegd in Johannes 8:12 „Ik
ben het Licht der wereld. Wie Mij volgt, zal
in de duisternis niet wandelen, maar het licht
des levens hebben.”

organisatienieuws
Wijzigingen adresboekje 2011
De volgende wijzigingen doorvoeren:
1) De MV “Deo Gratia’’ te Zetten (blz. 26)
heeft een nieuwe secretaris: dhr. J. Bitter, Sterappel 20, 6671 EB Zetten.
2) De MV “Calvijn’’ te Genemuiden (blz. 27)

Agenda 2014 Themadagen
(om alvast te noteren)
Mannendag Woerden
DV zaterdag 8 maart 2014
09.30 uur -13.00 uur, inloop vanaf 09.00 uur.
Onderwerp: Weg uit de crisis, waarom de
crisis verder gaat dan je portemonnee.
Sprekers: Ds. A.D. Fokkema uit Eemdijk
(CGK) en ds. A. Simons uit Montfoort
(PKN).
Dagvoorzitter Steven Middelkoop (HHK).
Locatie: Maranathakerk,
Molenvlietbaan 10, Woerden.
Themadag Veenendaal
DV zaterdag 22 maart 2014
10.00 uur - 14.00 uur, inloop vanaf 09.30 uur.

heeft een nieuwe penningmeester: dhr. H.
Groothuis, Jan van Nassaustraat 2, 8281 ZD
Genemuiden.
Met vriendelijke dank voor uw medewerking,
Ds. J. van Dijk, secr.
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl

Onderwerp: ‘Man/Vrouw voor Gods
aangezicht. Wie is sterker dan de verleiding?’
Sprekers: ds. J.A.C. Olie en
ds. A.Th. van Olst.
Locatie: Gebouw Maranatha naast de
Julianakerk, Prins Bernhardlaan 26,
Veenendaal. Gratis lunch.
Meer informatie: athoutenhoofd1@solcon.nl.
Themadag Papendrecht
DV zaterdag 29 maart 2014
09.30 uur - 13.00 uur, inloop vanaf 09.00 uur.
Onderwerp nog niet bekend. (Info volgt).
Sprekers: ds. G. Herwig en ds. B. de Graaf.
Locatie: Sionskerk, Rubenstraat 35,
Papendrecht.
Themadag Tholen
DV zaterdag 12 april 2014
10.00 uur - 14.00 uur, inloop vanaf 09.30 uur.

15

boekbesprekingen
Onderwerp: ‘Jezus Christus, Zijn persoon
en werk’.
Sprekers: ds. J.T.H. Pronk en ds.G.R. Procee.
Locatie: Hervormd Centrum de Wingerd,
Nieuwe Pad 1, 4491 BP Tholen.
Meer informatie: t.grinwis@solcon.nl.
Themadag ’t Harde
DV zaterdag 3 mei 2014
09.30 uur - 13.00 uur, inloop vanaf 09.00 uur.
Onderwerp: ‘Zien op Jezus’.
Sprekers nog niet bekend. (Info volgt).
Locatie: Hervormde Kerk ’t Harde,
Eperweg 35, 8084 HB ’t Harde. Gratis lunch.
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VOOR ELKAAR
vakantieweken voor alleengaanden

Ook deze zomer hebben wij mooie locaties
uitgezocht om er even uit te zijn. Misschien
ziet u op tegen een lange zomer alleen thuis
of wilt u wel op vakantie, maar liever niet
alleen. Wij nodigen u van harte uit om eens
mee te gaan met een van onze vakantieweken voor alleengaanden. In onze weken staat
Gods Woord centraal. Er is dan ook veel
ruimte voor gesprek, bijbelstudie en zang, er
worden avondsluitingen gehouden en we gaan
op zondag samen naar de kerk. Daarnaast is
er gelegenheid om te wandelen of te fietsen
en gaan we samen een dagje uit. Kortom,
een veelzijdige week met veel aandacht voor
ontmoeting.
Voor informatie, het aanvragen van een
vakantiegids of aanmelden kunt u contact
opnemen met mevr. J. Dijs-Oudshoorn, tel.
079-3413487.
Via internet kunt u ons vinden op
www.hervormdevrouwenbond.nl/
vakantieweken.

Ds. J. Belder, En ik dan? - als
ouders scheiden-, uitg. De
Banier 2013, 118 pag.,
prijs € 9,95.
“Dit boek is geen leuk boek.”,
zo begint het voorwoord. En
al lezende moest ik dat wel beamen. Ook het kindergezichtje
op de omslag spreekt boekdelen. In Nederland zijn 2.500.000 kinderen, pag. 18.
Van de thuiswonende kinderen hebben er volgens
de achterflap jaarlijks 50.000 met een scheiding van
hun ouders te maken. Volgens pag. 10 en 18 zijn
het er 70.000. Dat is temeer reden om je hier mee
bezig te houden. Vooral als je weet dat er van hen
30.000 zijn bij wie het om een vechtscheiding gaat,
pag. 76. Uitvoerig wordt een tijdsanalyse gegeven
en worden gezinssituaties geschetst. Wat spelen er
rondom een echtscheiding een loyaliteitsconflicten
bij de kinderen! Al met al zijn de negatieve effecten
van een scheiding op kinderen zeer vele. Pag. 56
noemt een reeks. In aparte kaders worden veel
ervaringen van kinderen van gescheiden ouders
door hen als ‘ervaringsdeskundigen’ verwoord.
Nee, ‘geen leuk boek’, maar wel leerzaam; vooral
psychologisch en praktisch. Gaandeweg dacht ik:
Wat wijs van de Heere Jezus, dat Hij in Matth. 19,
na Zijn spreken over echtscheiding, de kinderen
zegent.
JPN
M. van Kooten : “De tweede
brief aan Korinthe”.
Om uwentwil arm. Uitg. De
Banier. 187 blz, prijs € 14,95.
In de serie: “Aan u geschreven”
verscheen weer een deeltje. Het
tiende al. Ds. Van Kooten, Herv.
predikant te Elspeet schreef ook
over de eerste Korinthebrief. De
tweede brief wordt wel een collectebrief genoemd.
Paulus wekt de gemeente op om royaal bij te
dragen aan een collecte die gehouden wordt ten behoeve van de gemeente te Jeruzalem, de gemeente
van Messiasbelijdende Joden. Zij leven in armoede.
Paulus stelt Christus ten voorbeeld, Die terwijl Hij
rijk was, arm is geworden om armen rijk te maken.
(2 Kor. 8:9). Dit boek telt 45 korte hoofdstukjes,
allen voorzien van twee gespreksvragen en een te

zingen Psalm. Het boek is daarom te gebruiken
als meditatie, als dagboek of om te behandelen in
een kring. Veel personen uit de kerkgeschiedenis
komen we tegen en aan verhaaltjes ontbreekt het
ook niet. Mijn oog viel op deze vraag: “De roomskatholieken hebben een paus. Hoe kunnen ze er
ook in de gereformeerde gezindte zijn?”.
Wij bevelen het lezen van dit boek van harte aan,
mede gezien de behandeling van deze brief in ons
blad vanaf april a.s.
ADG.
Schreuder: “Vergeven, dat gaat
zomaar niet”. Uitg. De Banier.
124 blz, prijs € 15,95.
De vergeving van zonden is
een kernpunt van het christelijk geloof. In het geloof wordt
doorleefd wat schuld en berouw
zijn, maar ook wat het wonder is van de vergeving.
Om Christus’ wil. Wanneer het over vergeving
gaat, kunnen er moeilijke vragen boven komen.
Zoals: Is het mogelijk altijd te vergeven? Kan men
ook te goedkoop en te snel vergeven? Moet je
ook vergeven als er geen schuld erkend en berouw
getoond wordt? De predikant van de gereformeerde
gemeente van Rijssen behandelt deze en andere
vragen.
Het boekje telt 16 hoofdstukken. In het “Woord
vooraf ” vertelt de schrijver het volgende: “Ik besef
dat ik niet alle aspecten van het thema uitputtend
aan de orde laat komen. Je maakt keuzes om het
onderwerp wat af te bakenen. Als leidraad heb ik
genomen hoe de Heere Jezus in de vijfde bede van
het Onze Vader de vergeving der zonden verbindt
met het feit dat we elkaar de schulden moeten
vergeven. In de titel komt uit dat het erkennen
van schuld niet vanzelfsprekend is en dat vergeven
soms heel moeilijk is. In de praktijk van alle dag
komt het soms helaas niet zover.
Het boek bestaat uit een drieluik. Schuld en
vergeving heeft in de eerste plaats te maken met
hoe onze verhouding tot de Heere is. In het tweede
deel gaat het er om dat de doorleving voor de
Heere van schuld en vergeving de verhouding tot
onze naaste stempelt. In het derde deel komen allerlei moeilijke zaken in het pastoraat aan de orde.
De drie delen zijn dan ook nog voorzien van een
leeswijzer.
In de laatste hoofdstukken komen we tegen hoe

moeilijk en soms bijna onmogelijk het is om te
vergeven. Dan komen we in aanraking met beschadiging, trauma, mishandeling en incest. Dan lezen
we over het ontbreken van schuldbesef, berouw en
schuldbelijdenis. Goed om je er in te verdiepen aan
de hand van dit boek!
ADG.

overlijdensberichten
Met verdriet hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze oud voorzitter
Ds. G.J. Jansen
Jarenlang heeft hij met vreugde leiding
gegeven aan onze kring.
Wij bidden zijn vrouw, kinderen en (achter)kleinkinderen de genade en de troost
van de Heere toe.
Bestuur en leden van de mannenkring
Voorthuizen, 24 januari 2014

In Christus ontslapen ons zeer gewaardeerd lid
GEERT VOLDERS
in de leeftijd van 64 jaar.
De Heere vertrooste zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen met Zijn nabijheid.
De Mannenvereniging “Paulus”
te Lienden
Lienden, januari 2014
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En nu, wat verwacht ik, o Heere?
Mijn hoop, die is op U.
Psalm 39:8
Met droefheid geven wij u kennis dat de
Heere uit dit leven heeft weggenomen
ons lid
Arie Steijsiger
in de leeftijd van 80 jaar.
Hij mocht ruim 40 jaar lid zijn van onze
vereniging.
Wij wensen zijn familie Gods troost en
nabijheid toe.
Bestuur en leden Mannenvereniging
“Onderzoekt de Schriften”

Met droefheid geven wij u kennis dat de
Heere uit dit leven heeft weggenomen, in
volle zekerheid des geloofs,
MARTIN MEESTERS
in de leeftijd van 40 jaar.
Met dankbaarheid denken wij terug aan
de tijd dat hij, als trouw lid en bestuurslid,
aan onze vereniging was verbonden. Wij
zullen zijn inbreng op onze vergaderingen
missen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie Gods troost en nabijheid toe.

					
Bestuur en leden Mannenvereniging
“Onderzoekt de Schriften”

Hasselt, 18 januari 2014

Ameide, januari 2014
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Welgelukzalig is hij,
die de God Jakobs tot zijn hulp heeft.
Ps. 146 : 5a
Bedroefd geven wij kennis van het overlijden van ons oud lid
Hendrik Junte
op de leeftijd van 91 jaar.
Met dankbaarheid denken wij aan de tijd,
dat hij als trouw lid aan onze vereniging
was verbonden.
De Heere trooste zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen in hun
verdriet.

Bestuur en leden van de
Mannenvereniging “Calvijn”
’t Harde

’t Harde, 24 december 2013

“Tot U roep ik, HEERE.
Ik zeg: U bent mijn toevlucht,
mijn deel in het land der levenden”
Psalm 142 vers 6
Onverwachts uit ons midden weggenomen
Wim Verhoeven

in de leeftijd van 81 jaar.
Wij zullen hem missen.
Mannenvereniging Calvijn Ridderkerk
A. van Drunen
A. Gouman
P. Huizer
M. de Jong
M. Schouten
J. Sparreboom
G. Verbeek
G. de Vries
15 december 2013

BOND VAN HERV. MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

UITNODIGING
aan de leden van onze bond om op D.V.

ZATERDAG 5 APRIL 2014
aanwezig te zijn op de te houden

H U I S H O U D E L IJ K E
VERGADERING

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

Aanvang 14.00 uur.

A G E N D A:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening door de voorzitter ds. W. Westland
Jaarverslag van de secretaris
Jaarverslag van de penningmeester/begroting 2014
Verslag van de kascontrolecommissie
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Mededelingen
Uitslag verkiezing hoofdbestuursleden
Voorgestelde dubbeltallen:
1. vac. ds. W. Westland (herkiesbaar)
		 ds. W. Westland te Ridderkerk
		 ds. H.J. Lubbers te Nieuwe Tonge
2. vac. ds. J.H. Lammers (herkiesbaar)
		 ds. J.H. Lammers te Ridderkerk
		 ds. D. Jongeneel te Arnemuiden
3. vac. ds. E. de Mots (herkiesbaar)
		 ds. E. de Mots te Rijssen
		 ds. G.H. Vlijm te Nieuwer ter Aa
8. Referaat door ds. E. de Mots: „Leven in de eindtijd: volharding geboden”
9. Collecte
10. PAUZE (verkoop referaten)
11. Bespreking van het referaat
12. Rondvraag
13. Sluiting door ds. J.P. Nap

U bent hartelijk welkom!

C.D. Groenendijk (2e secr.)

P.S. De Hogeschool “De Driestar” ligt op loopafstand (via de achterzijde) van het
Centraal Station te Gouda. Ook met de auto goed bereikbaar, het gebouw ligt in de
directe nabijheid van de A12. Aan de overzijde van de ingang van de Hogeschool is
voldoende gratis parkeergelegenheid.
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