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Ontoegankelijk!?

H

meditatie
Ds. J.P. Nap

oe moeten wij dit verstaan? 
Is de Heere voor ons niet te benaderen? Is 

het wel mogelijk om tot God te vluchten? Want 
hier staat, dat de Heere God een ontoeganke-
lijk licht bewoont. Je kunt niet zomaar bij Hem 
komen. 

Van God geldt zelfs: Niemand heeft Hem ooit 
gezien; en niemand kan Hem zien. In Ps. 104 
zingen wij:
Wat zijt Gij groot, wat spreidt Uw heerlijkheid,
Geduchte God, al luisterrijke stralen;
Zij baart ontzag door al de hemelzalen, 
Het blinkend licht bedekt U als een kleed.

Ik denk aan die twee mensen, die een gesprek 
hadden over God. De één vroeg aan de ander of 
God eigenlijk wel bestaat. Misschien denkt u dat 
(ergens) ook wel eens. Jazeker, zei de ander. Kun je 
me dat dan bewijzen?, zei de één. Ik wil God wel 
eens zien.
Nou, zei de ander, kom maar mee naar buiten. En 
hij wees naar de hemel, en zei: Kijk eens in de felle 
zon. Maar die ene wendde snel zijn ogen af, en zei: 
Het licht van de zon verblindt mij. Toen zei de 
ander: Je kunt niet eens de zon zien, die door God 
gemaakt is; hoe zou je dan God Zelf kunnen zien?  
Dat is het: Hij bewoont een ontoegankelijk licht.

En dat licht maakt ons twee dingen duidelijk: 1. 
dat God er is; en 2. dat het licht Hem voor ons 
verbergt. 
Zoals bij iemand met een felle zaklantaarn in het 
donker. Dat donker verbergt hem voor ons. Maar 

dan doet hij die felle lantaarn aan. Dan weet je in 
ieder geval, dat die persoon daar is. Anders kon dat 
licht niet schijnen. Maar zie je dan die persoon? 
Welnee. Ook door dat licht wordt hij nog steeds 
verborgen gehouden. 
Welnu, zo is het ook met onze machtige God en 
Heere.
Het blinkend licht bedekt Hem als een kleed…
Geen mens kan tot Hem doordringen.

Maar is dát nu het Evangelie?
Ik zeg niet, dat dit het Evangelie is. Maar het is 
wel wat de Bijbel ons hier zegt. En het is voor ons 
de vraag of wij hier enigermate van doordrongen 
zijn. Dat wij van ons uit onmogelijk tot God kun-
nen naderen. De Heilige is vanuit u/mij onbereik-
baar. 
Wie werkelijk een glimp van God zou opvangen, 
moet uitroepen, wat Jesaja uitriep, toen hij God 
zag in een visioen: Wee mij, want ik verga, omdat 
ik een man ben van onreine lippen. Want mijn 
ogen hebben de Koning, de HEERE der heirscha-
ren gezien.

Maar staat de Bijbel dan niet vol uitnodigingen: 
Wend u naar Mij toe! En: Vreest niet! 
Jazeker. Dáár hebt u het Evangelie.
Maar laten wij dat nooit vanzelfsprekend vinden. 
Laat dat ons altijd een wonder zijn en blijven. Dat 
het door toedoen van Christus wél mogelijk is 
om tot God te gaan. Dankzij Hem als de Mid-
delaar. Dankzij Hem, voor Wie God Zich totaal 
verborg, toen Christus aan het kruis hing. Daarom, 

“Die (...) een ontoegankelijk licht bewoont”.
1 Timotheüs 6:16m
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bijbelstudie o.t.

De Levieten 
Numeri 3-4

Ds. D. Jongeneel

In Numeri 3 en 4 gaat het over de priesters en de Levieten. Twee lange hoofdstukken lang. In 
deze bijbelstudie richten we ons op het werk van de Levieten. We lichten er een paar aspecten 
uit. 

en daarom alleen is het mogelijk (wonder van 
genade) om tot God te gaan. En om dan niet 
verblind te worden. Om dan niet verteerd te 
worden. Want Christus is verteerd en verblind.

Is God dan in onze tijd niet meer een ontoe-
gankelijk licht? Waarom noemt Paulus het 
eigenlijk nog? Na Golgotha?
Weet u, de Heere is óók vandaag nóg steeds al 
die dingen van de tekst. Hij is óók ontoegan-
kelijk. Namelijk buiten Christus! Dus gaat het 
er om om zo spoedig mogelijk tot Christus te 
vluchten. Om in Hem te zijn. 
Toen Christus aan het kruishout stierf, 
scheurde het voorhangsel in de tempel. Toen 

kwam de toegang tot God open te liggen. Nu 
is er de mogelijkheid om tot God te gaan. Om 
in de nood tot Hem te vluchten. En ziende op 
Christus te zeggen: O God, wees mij zondaar 
genadig. 

De Ontoegankelijke is nu toegankelijk. 
Toch wordt Hij door de apostel nog steeds 
genoemd “Die een ontoegankelijk licht be-
woont”. Om ons permanent te leren, dat het 
een wonder is (een wonder van genade), dat
u/ik tot Hem mogen komen.
Dan is Hij het ook waard, dat Hij de eer en de 
lofprijzing ontvangt: Hem zij eer en eeuwige 
kracht. Amen.

De stam van Levi
Donker en dreigend klinken de woorden van 
de stervende vader Jakob over Levi en zijn 
nageslacht (Genesis 49:5-7). Het is alsof de 
vloek wordt uitgesproken. Ze zullen geen ei-
gen grondgebied krijgen, maar verstrooid wor-
den over de andere stammen. Hoe bijzonder 
is dan het woord van de HEERE tot Mozes 

in Numeri 3:6-9 om de stam van Levi te doen 
naderen! Wat een wonder, dat de kinderen van 
Levi zulke taken krijgen als hier beschreven. 
De HEERE neemt ze helemaal in dienst. Wat 
een zegen is het nu, dat ze geen eigen grond-
bezit hebben. Want nu hebben ze de handen 
helemaal vrij voor de dienst van de HEERE. 
Om heel hun leven aan Hem te wijden.
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Geroepen te dienen
De Levieten zijn geroepen tot een speci-
ale taak. Ze staan ten dienste aan Aäron en 
zijn zonen. In Numeri 3 en 4 vinden we een 
precieze taakomschrijving van hun werk. 
Tijdens de woestijnreis van Israël zijn ze de 
verhuizers van de tabernakel. De mannen van 
het transport. Ik probeer het me voor te stel-
len. En ik zie ze in gedachten lopen, sjouwen 
en zeulen door de woestijn. Met de gordijnen 
en kleden van de tabernakel. Met balken en 
pilaren. En met de ‘ingepakte’ voorwerpen uit 
de tabernakel. Het komt bij ons niet direct als 
heel geestelijk werk over. Voor het oog is dat 
heel gewoon werk. Wij zouden het misschien 
geen heilig werk noemen. Maar vergist u zich 
niet. Er is grote verscheidenheid aan werk 
in de dienst van de HEERE. Op heel veel 
manieren maakt Hij gebruik van mensen. Hij 
maakt gebruik van priesters en van Levieten. 
En van profeten en van apostelen. En van nog 
veel meer mensen. Laat een ieder Hem dienen 
op de plaats waar de Heere hem gesteld heeft 
en daarbij ook zijn plaats weten. Dat laatste is 
niet onbelangrijk. Scherp wordt het onder-
scheid tussen priester en Levieten duidelijk 
gemaakt. Er zijn taken die alleen de priester 
verrichten mag (Num. 3:10, 4:5-15).

Maar al dat werk heeft zo z’n waarde en 
betekenis. Ook het ‘gewone’ handwerk van de 
Levieten. Als ‘ondersteunend personeel’ van de 
priesters doen ze buitengewoon heilig werk. 
Dat blijkt wel uit alle aanwijzingen die de 
HEERE geeft. En aan Hem zijn ze totale ge-
hoorzaamheid schuldig. Ze zijn aan Aäron en 
zijn zonen gegeven (Num. 3:6 en 9). Maar die 
kunnen niet over hen regeren. Want zij be-
horen de HEERE toe (Num. 3:12 slot). Hun 
werk is ware Gods-dienst. En daarbij luistert 
het nauw, zo blijkt uit deze hoofdstukken. 

De hulpdiensten van de Levieten zijn heel 
belangrijk. Hun werk dient namelijk daartoe, 
dat de heilige dienst en de bediening van de 
verzoening op gepaste wijze voortgang kan 
vinden. Hun werk beschermt het volk tegen 
de toorn van God. Mij lijkt: we kunnen er ze-
ker van leren. Het luistert nauw in de heilige 
dienst. Dus ook in het kerkelijke werk. Zelfs 
bij heel praktische dingen. Want we doen het 
niet voor onszelf en voor elkaar, maar het werk 
staat ten diepste geheel ten dienste van de 
Heere. Het is gericht op de heiliging van Zijn 
Naam en de komst van Zijn Koninkrijk. Dat 
vraagt heiligheid, toewijding, eerbied, zorgvul-
digheid, gehoorzaamheid. 

Plaatsvervanging
In Numeri 3 gaat het meer dan eens over 
plaatsvervanging. De Levieten nemen de 
plaats in van de eerstgeborenen (3:12-13, 40-
43, 44-51). Toen de HEERE de eerstgebore-
nen van Egypte doodde, heeft hij alle eerst-
geborenen van Israël voor Zichzelf geheiligd 
(zie ook Ex. 13:15). Ze behoren Hem toe; het 
eerste is voor de HEERE. Maar hier worden 
alle eerstgeborenen van die plicht vrijgesteld. 
De Levieten nemen hun plaats in. Uitleggers 
noemen verschillende redenen daarvoor. De 
één denkt dat de HEERE zo het familieleven 
heeft willen sparen door de eerstgeborenen 
in de familie te laten. Een ander denkt, dat 
de eerstgeborenen de HEERE teleurstelden. 
Maar de HEERE rekende het volk er niet op 
af en stelde de Levieten in hun plaats. Hoe 
het ook zij, nu de Levieten de plaats van eerst-
geborenen innemen, zijn zij tot een levend 
getuigenis van Gods grote daden. Want hun 
dienstwerk is ten diepste werk uit dankbaar-
heid. Omdat de HEERE het leven van
Zijn volk gered heeft, wijden zij Hem hun 
leven.  
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bijbelstudie n.t.

Sparende liefde
2 Korinthe 1 : 23–2 : 11

Ds. A.D. Goijert

Vers 23 en 24
Eindelijk zegt Paulus waarom hij niet eerder 
naar Korinthe gekomen is. Dat werd ook wel 
eens tijd. Hij geeft een goede reden op waar-

om hij niet, zoals wel verwacht was, naar hen 
gekomen is. Het was om hen te sparen. Het is 
sparende liefde. Teken van vriendelijkheid dus. 
Hij gebruikt er een heel sterke uitdrukking bij. 

Het zal niemand verbazen, dat er vanuit de 
plaatsvervanging van de Levieten regelmatig 
een lijn getrokken wordt naar de plaatsver-
vanging van de Heere Jezus Christus. Dikwijls 
wordt daarbij verwezen naar de tekst van 
Markus 10:45. Maar de plaatsvervanging van 
de Levieten is op z’n hoogst een zwakke voor-
afschaduwing van de Zijne. Want de beteke-
nis van Zijn plaatsvervanging is vele malen 
groter! Hoe langer je daarover gaat nadenken, 
hoe meer je Zijn heerlijkheid gaat zien.

Gespreksvragen
1. Wat een wonder dat de Heere nakomelin-

gen van Levi in Zijn dienst wil gebruiken. 
Zou ons dat iets te zeggen kunnen hebben 
over hoe de Heere nog met zondaren 
omgaat? Licht uw antwoord toe. 

2. Er is veel werk in de dienst van de Heere. 
Op welke manier kunnen we 1 Korinthe 
12 hiermee verbinden? Wat betekent dat 
voor u persoonlijk?

3. Er is een scherp onderscheid tussen het 
werk van de priesters en dat van de Levie-
ten. Ook wij zullen in kerk en gemeente 
onze plaats moeten weten. Wat betekent 
dat voor ons? 

4. In de heilige dienst luistert het nauw. Het 
werk staat ten dienste van de Heere. Welke 
lessen kunnen wij daaruit trekken voor ons 
kerkelijk leven? 

5. Waarom is het werk van de Levieten 
ten diepste werk uit dankbaarheid? In 
antwoord 86 van de Heidelbergse Cate-
chismus wordt gesproken over ‘met ons 
ganse leven God dankbaarheid voor Zijn 
weldaden bewijzen’. Kent u die dankbaar-
heid? Zo ja, op welke manier(en) probeert 
u dat in uw leven te uiten?

6. Probeer eens wat overeenkomsten en 
verschillen te noemen tussen de plaats-
vervanging van de Levieten en die van de 
Heere Jezus Christus. Welke conclusie valt 
daaruit te trekken?
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Een eed. God moge mij straffen, als ik niet de 
waarheid spreek. Meestal gebruikt Paulus in 
zijn eedsformule alleen de woorden: “God is 
mijn Getuige”, maar nu zegt hij er bij: tegen 
mijn ziel. Hij mag zelfs zijn leven verliezen, 
als hij liegt. Een vroege komst in Korinthe 
zou “hebben gewerkt als een rode lap op een 
stier” (Den Boer). Paulus was geen vechters-
baas, niet meer, maar hij had ook geen slap ka-
rakter. Hij handelde met wijs beleid. Hij wist 
dat soms (nog) wegblijven beter is dan  er op 
af te gaan. Dat heeft hij van zijn Heere,
2 Petr. 3:9. Hij wil hen ontzien, hen niet gelijk 
tot de orde roepen, vgl. 1 Kor. 4:21. Wat hij 
doet is eerst een brief sturen en Titus en nu is 
hij tenslotte ook zelf onderweg.
Om misverstand te voorkomen, voegt hij er 
aan toe, dat zijn doel niet is, om heerschappij 
te voeren over hun geloof. We vinden in de 
briefwisseling van de apostel met Korinthe het 
merkwaardige feit, dat hij  telkens bevreesd is 
om misverstand te wekken. Het misverstand 
hier zou kunnen zijn: ik kom niet om jullie te 
sparen, omdat ik hooghartig ben. Paulus is er-
van overtuigd dat zij staan door het geloof. Hij 
wil meewerken aan hun blijdschap, niet aan 
hun smart. Gods dienaren mogen niet heersen 
over het geloof van anderen. Werkers in het 
Koninkrijk van God hebben slechts afgeleid 
gezag, het zijn geen heersers maar dienaren en 
medewerkers. Zij mogen niet optreden als de 
grote baas, de ouderwetse hoofdmeester of een 
te strenge vader.

2 Kor. 2:1-2
Als Paulus al naar Korinthe komt, dan nooit 
meer met een bedoefd hart. Dat heeft hij zich 
vast voorgenomen. Waarschijnlijk is Paulus 
tussen het schrijven van 1 Kor. en 2 Kor.  
bedroefd bij hen op bezoek gekomen. Dit is 
het z.g.n. tussenbezoek. Wellicht heeft hij de 

toestanden waarover hij in 1 Kor. schreef, nog 
steeds waargenomen. Dat bezoek is hem toen 
slecht bevallen. Het was niet alleen een komen 
in droefheid, maar ook een verblijf in en een 
heengaan in droefheid geworden. Het anderen 
droefheid moeten aandoen, gaf hem zelf ook 
smart. Het ging hem erg aan zijn hart dat 
Korinthe zich, ook na herhaald vermaan, niet 
wilde bekeren. “Over pastorale verantwoor-
delijkheid gesproken” (Den Boer) Was Paulus 
nu al weer gekomen, dan kon hij een nieuwe 
confrontatie niet ontwijken. Het bezoek zou 
hem dan weer verdriet hebben gegeven. Pau-
lus zou hen dan door zijn nodige vermaningen 
opnieuw moeten teleurstellen. Wie zou Paulus 
nog blij kunnen maken? De blijdschap van 
Paulus hangt af van de gemeente, zoals ook 
zijn verdriet. Hij kon maar beter voorlopig 
afzien van een vervolgbezoek.
 
Vers 3-4
Behalve een tussenbezoek, was er ook een 
tussenbrief. Die brief was een poging om de 
zaken schriftelijk in orde te maken. Hij kwam 
nog niet, maar schreef wel. Deze brief wordt 
genoemd: de tranenbrief. Zie 2 Kor. 2:9 en 2 
Kor. 7:8v.
Die brief is niet in ons bezit. Geschreven 
tussen 1 Kor. en 2 Kor. in. Sommige verklaar-
ders gaan ervan uit dat 2 Kor. zelf de be-
doelde tranenbrief is, maar 2 Kor. is meer een 
verzoeningsbrief dan een tranenbrief. Paulus 
schreef de tranenbrief niet alleen omdat hij 
de Korinthiers geen pijn wilde doen met een 
vervolgbezoek, maar ook zichzelf niet. Ook 
schreef hij die brief om hen zijn liefde voor 
hen kenbaar te maken. Hij was teneergesla-
gen, de tranen stonden hem in de ogen. De 
brief is nat van tranen, toch is het een lief-
desbrief. Liefde en verdriet hebben alles met 
elkaar te maken. Liefde kan oorzaak zijn van 
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verdriet. Ook al werd er positief door de ge-
meente van Korinthe op de brief gereageerd, 
zie 2 Kor. 7:5-16, toch is die brief misschien 
niet helemaal goed begrepen en heeft die pijn 
veroorzaakt en verdriet gegeven. Dus: als de 
tranenbrief al zoveel verdriet heeft gebracht, 
hoe veel te meer dan een persoonlijk bezoek.
Korinthe weet nu waarom. De schuld ligt bij 
hen zelf. Toch heeft Paulus vertrouwen in hen, 
zie 2 Kor. 1:15. Hij schrijft wat de inhoud 
van zijn vertrouwen is. Hij vertrouwt er op 
dat heel de gemeente, u allen, hem blijdschap 
zal geven en dat men zich daarin ook zelf 
verheugt.
Wel een brief en geen persoonlijk bezoek. 
Men kan dat zwak vinden. Soms is dat inder-
daad ook zwak. Beter is dan om de dingen uit 
te praten onder vier of meer ogen. Zoiets is 
hier echter niet aan de orde.

2 Kor. 2:5-7
Nu horen we, wat er eigenlijk is gebeurd. Voor 
Korinthe is het duidelijk, voor ons niet. Het is 
kennelijk de bedoeling van God om duide-
lijk te maken, dat men ambtsdragers geen 
droefheid mag aandoen en welke gevolgen er 
kunnen zijn, als het toch gebeurt.
Tijdens het z.g.n. tussenbezoek van Paulus 
vanuit Efeze had zich in Korinthe een triest 
incident voorgedaan. Een 
voor ons onbekend lid van die 
gemeente had Paulus verdriet 
gedaan. Waarschijnlijk heeft 
hij Paulus, in zijn tegenwoor-
digheid, openlijk ergens van 
beschuldigd. Van zelfverrijking 
en fraude? In elk geval werd 
zijn apostolische autoriteit 
betwist. Zo werd alle leden 
van de gemeente in bepaalde 
mate, Paulus wil niet overdrij-

ven, verdriet aangedaan. Vgl. 2 Kor. 7:12. Als 
de integriteit van Paulus wordt betwist, dan 
is de kerk in Korinthe geen kerk meer. Mede 
dit ingrijpende incident gaf aanleiding tot het 
schrijven van de tranenbrief.
De meerderheid van de gemeente heeft hem, 
overeenkomstig de aanwijzingen van Paulus, 
een straf opgelegd. Betrof het een meerder-
heidsstandpunt van een officiële bijeenkomst 
van de gehele gemeente? Vgl. 2 Kor. 7:13.
Als de straf, mogelijk uitsluiting van het HA, 
te lang duurt, dan zou zo iemand de band met 
de gemeente voorgoed kwijt kunnen raken en 
daardoor ook wellicht de band met God.
Paulus vraagt om die man liefde te betonen. 
Ook al heeft hij Paulus en heel de gemeente 
bedroefd. De man heeft zijn straf gekregen, 
eerst van Paulus en later van de gemeente. 
Paulus acht het zo wel voldoende. Nu moet de 
gemeente hem vergeven.Tucht is niet om te 
verderven, maar om te behouden. Men moet 
de betreffende zondaar bemoedigen, hij heeft 
berouw getoond, de Heere heeft hem verge-
ven, nu ook de gemeente.
Elke tuchtoefening heeft zijn grens. Het 
moet ook een keer ophouden. De gestrafte 
boetvaardige zondaar zou anders verbitterd 
kunnen raken, depressief worden, denken dat 
hij gezondigd heeft met de zonde tegen de 

Nike tempel (Athene)
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Heilige Geest. Dat moest voorkomen wor-
den.

2 Kor.  2:8-11
Er moet een besluit worden genomen. Zoals 
er voor de bestraffing over die man vergaderd 
is, moet er nu weer over hem gesproken wor-
den. Paulus spoort aan hun liefde te betonen. 
Een besluit in liefde te nemen dat rechts-
kracht bezit en geldig is. Er moet nu worden 
afgehandeld. Dan mag niemand in Korinthe 
er nog op terugkomen. Zo gaat men in de 
gemeente van Christus met elkaar om. Vgl. 
Gal. 3:15.
Paulus voegt er nog aan toe, dat dit niet in 
strijd is met de eis in de tranenbrief gesteld, 
dat er maatregelen tegen hem genomen 
zouden worden. Het was hem daarbij toen 
niet zozeer te doen om de bestraffing van de 
zondaar, als wel om een bewijs van gehoor-
zaamheid van de gemeente aan Paulus. Die 
moest een soort examen afleggen en men is er 
goed doorgekomen. De apostel staat ten volle 
achter de vergeving die de gemeente moet 
schenken. Waarom heeft Paulus hem nu al 
vergeven? Ter wille van de gemeente.Van zijn 
kant was Paulus bereid alles te doen om de 
gemeente in de rechte verhouding met hem te 
brengen. Het incident was voor Paulus, al was 
hij partij, niet onoverkomelijk. Hij stapte over 
de belediging die hem was aangedaan heen. 
Hij heeft hem vergeven voor het aangezicht 
van Christus. Hij was er getuige van en 
heeft er Zijn goedkeuring aan gehecht. Van 
vergeving weten, dat is het wat een christen-
mens en een christengemeente kenmerken. 
Het schenken van vergeving na berouw is een 
vanzelfsprekende zaak. Tijdens het toepassen 
van een tuchtmaatregel zijn 3 partijen in het 
geding: degene die de tucht oplegt, degene 
die onder de tucht wordt geplaatst en satan! 

Met satan, Gods grote tegenstander, noemt 
Paulus tenslotte het diepste motief  van zijn 
hele optreden in deze situatie. Satan moet 
geen voordeel behalen. Paulus heeft satan wel 
leren kennen. Hij gaat rond, steeds zoekend 
naar prooi. Hij wil het werk van God altijd 
ongedaan maken. Maar zijn list en bedrog 
in Korinthe is mislukt.  Satan kan wonen in 
een hart dat onverzoenlijk, onvergeeflijk en 
onboetvaardig is, maar de Heere niet. God wil 
breuken helen en in gemeenschap herstel-
len. Satan wil verdeeldheid zaaien en uiteen 
laten gaan. Daarvoor heeft satan een goede 
klankbodem in ons hart. Laat iedereen op zijn 
hoede zijn!

Gespreksvragen
1. Stel dat de verdwenen tranenbrief onder 

het zand vandaan komt, wordt die dan 
alsnog opgenomen in de canon? Krijgen 
we een bijlage in onze Bijbels?

 Zie art. 4 t/m 7 NGB.
2. Paulus roept God op als Getuige. Mag je 

wel zweren? Lees Matth 5:34vv. Wanneer 
doen we het wel?

3. Moeten geschillen in de gemeente en in 
de kerkenraad uitgepraat worden of is het 
schrijven van brieven beter? Heeft u daar 
ervaring mee?

4. Tuchtoefening moet er zijn. Is er bij ons 
wel tucht? Kennen we de Formulieren van 
Afsnijding en Wederopneming? Zo nee, 
lees ze eens met elkaar. Functioneren ze 
nog?

5. “Altijd vergeven. Over schuld en vergeving 
tussen mensen”. Dit is de titel van een 
boekje van Nico van der Voet.

 Wat denkt u over vergeven en vergeten?
6. Voert bij ons liefde de boventoon? In-

derdaad of alleen met woorden?  Zie het 
hooglied van de liefde, 1 Kor. 13.
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van de voorzitterDs. W. Westland

Juli en Augustus
Ook dit nummer verschijnt voor twee maan-
den. Na een mooi en groeizaam voorjaar is het 
nu echt zomer geworden. Velen van ons gaan 
met vakantie. Anderen blijven liever thuis. 
Hoe dan ook, het is een rustige tijd. Niet veel 
vergaderingen in het kerkelijk leven. Tijd voor 
ontspanning, maar ook voor bezinning. Mag 
ik een suggestie doen: Lees in ieder geval 
in deze vakantieperiode één meditatief of 
theologisch boek. Om maar een voorbeeld te 
noemen: jaren geleden, toen we nog een druk 
gezin hadden, nam ik “de Christen-reis” van 
J. Bunyan mee in mijn reiskoffer. Elke dag zo 
maar een enkele bladzij. Het bracht voor mij 
zegenrijke momenten. Gelukkig gaat ook in 
de zomer de verkondiging van Gods Woord 
door. Probeer ook in het buitenland een plaat-
selijke kerkdienst te bezoeken. Ook al kunt u 
door de vreemde taal er weinig van verstaan. 
Het betekent voor de veelal kleine gemeente 
veel, wanneer ze christenen 
uit het buitenland kunnen 
begroeten. En zelf mag u 
zo versterkt worden in het 
geloofsartikel: Ik geloof 
een heilige algemene chris-
telijke kerk.
Een goede zomerperiode 
toegewenst.

Landelijke Aktie
“Elke vereniging één 
nieuw lid”! Onder dit 
motto willen we een lande-
lijke ledenwerfaktie onder 
uw aandacht brengen. 
Onze Mannenbond heeft 
ongeveer 150 verenigingen. 

Dat zou betekenen 150 nieuwe leden voor 
onze Bond.
Er is een speciaal pakket samengesteld met 
o.a. de nieuwe folder, enkele nummers van de 
Hervormde Vaan etc. U kunt zo’n pakket aan-
vragen bij het Bondsbureau, maar u kunt het 
ook meenemen van onze stand op de Zen-
dingsdag van de G.Z.B. Help mee om deze 
aktie te laten slagen. Het moet toch kunnen: 
“Elke vereniging één nieuw lid”.

Putten 2014
Op D.V. zaterdag 25 oktober wordt onze 
landelijke Bondsdag gehouden. Het thema 
is: Dicipelschap. Met de sprekers van die dag, 
ds. J. Molenaar en dr. A. Kunz hadden we een 
goede voorbespreking. We zien er dan ook 
naar uit, om meer van hen te horen over dit 
actuele onderwerp. 
Zet onze Bondsdag alvast in uw agenda!

Huishoudelijke
Vergadering
De volgende Huishoude-
lijke Vergadering is ge- 
pland op D.V. 11 april 
2015. Dit keer in Veenen-
daal in gebouw Maranatha 
bij de Julianakerk.
We doen dit, omdat de 
vraag opkwam of Gouda 
wel de geschikte locatie is. 
We hopen op een hogere 
opkomst!

Tenslotte
Een hartelijke groet, ook 
namens de andere be-
stuursleden.Julianakerk (Veenendaal)
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in the picture
Ds. P. Molenaar

Boetedag
p initiatief van de synode van de Ge-
reformeerde Gemeenten  is op 11 mei 

een boetedag  gehouden. De nood van ons 
land en volk en ook van de kerk in haar geheel 
is immers groot.  Ook is er veel zorg in de 
gezinnen. Dit alles raakt ook ons staan in de 
kerk en samenleving. We leven in een godloze 
cultuur, een zedeloze en verloederde samen-
leving. De gevolgen van het postmodernisme, 
een cultuur waarin alles mag en kan, is onge-
kend groot. De grenzen van kerk en wereld 
zijn vloeiend geworden. Het getuigenis van de 
kerk in de moderne samenleving is zwak. Dat 
geldt ook van de kerkverbanden,  die onver-
kort  willen vasthouden aan de gereformeerde 
belijdenis.  We leven in een eeuw,  die veel 
lijkt op de dagen van Sodom!  Ook andere 
kerkverbanden waren uitgenodigd gevolg 
te geven aan die boetedag, gezien de nood 
der tijden. Vanuit andere kerken is daaraan 
helaas weinig gehoor gegeven, dan alleen door 
afzonderlijke gemeenten. Kerkbreed  werd 
het initiatief helaas niet breed gedragen.  Het 
initiatief is wel  gesteund door de Stichting  
Schreeuw om Leven, maar verder was het stil 
rondom dit initiatief. Te  begrijpen is,  dat ds. 
Van Eckeveld, de voorzitter van de synode 
van de Gereformeerde Gemeente enigszins 
teleurgesteld was over de uitwerking van dit 
initiatief, dat heel authentiek overkwam. Toen 
het initiatief vorig jaar in de pers kwam, heeft 
onze scriba dr. Plaisier gezegd:  “Als de synode 
na een analyse van de tijd en de plaats van het 
eigen kerkverband daarin komt tot een besluit 
van verootmoediging, is dat, denk ik,  een heel 
authentiek proces. Ik heb daar veel waardering 

voor”. We hebben allemaal te maken met en 
zijn geïnfecteerd door het seculiere denken. 
Daarom was het  goed, dat er een  boetedag 
gehouden werd. In Dordrecht hebben we wel 
eens een boetesamenkomst gehouden met 
de kerken, die zich verbonden weten in het 
Klein Convent op een doordeweekse avond, 
die bezinnend en ook verootmoedigend was, 
waarop kerkbreed met dankbaarheid werd 
teruggezien. Zo was onze ervaring.  

Donkerheid
Deze boetedag herinnerde mij aan de ja-
ren tachtig en negentig van de vorige eeuw. 
Toen hebben verschillende theologen  ge-
sproken over de godsverduistering. Prof. Dr. 
H. Berkhof - zijn 100e geboortedag is pas 
herdacht -  heeft hierover als eerste geschre-
ven en  verschillende lezingen gehouden. O.a. 
de hoogleraren Dr. C. Graafland,  Dr. W. 
Aalders en Dr. W. H. Velema hebben n.a.v. 
deze uitspraak van Berkhof op een indruk-
kende wijze toen publiekelijk die diepe crisis 
aan de orde gesteld. De crisis is steeds verder 
doorgegaan tot nu toe. ‘God trekt zich terug 
uit onze samenleving en uit de kerk. Het 
wordt donker in Europa en ook in Neder-
land, omdat God Zich moet terugtrekken’. 
Dat werd toen al door Berkhof aan de orde 
gesteld. Prof.  Graafland heeft toen al op een 
indringende wijze geschreven, dat God boos is 
en Zich lijkt af te keren van ons, als in de tijd 
van de Oudtestamentische profeten. Daarom 
is het geestelijk ook zo donker. Prof. Aalders 
heeft toen geschreven,  dat het antwoord 
op de godsverduistering  bekering tot God 

O
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en belijdenis van schuld is, zoals in vroeger 
eeuwen de profeten in donkere tijden daartoe 
hebben opgeroepen. Inderdaad zegt de Heere: 
“Ik zal terugkeren tot mijn plaats, totdat zij 
zich zullen schuldig kennen” ( Hosea 5:15).  
Daarom past ons ook nu  boete en belijdenis 
van schuld. 

Echte boete
Het is goed om wat kanttekeningen te maken 
om onszelf de spiegel voor te houden bij het  
item boetedagen. Beseffen we echt de nood 
van de tijd, in de plaats, die we persoonlijk in-
nemen in ons gezin, in de gemeente, waartoe 
we behoren en in de maatschappij, waarvan 
we deel uitmaken voor Gods Aangezicht? Er 
wordt veel gepraat over nood. Maar wordt 
de focus soms niet teveel op de cultuur om 
ons heen  gericht?  We zijn vaak ruitenkij-
kers bij anderen, maar we vergeten onszelf de 
spiegel voor te houden. We zijn ondanks de 
crisis, ontzettend op onszelf gericht.  Is die 
ego-gerichtheid niet de eigenlijke nood van 
onze nood? We maken vaak van de nood  nog 
wel eens een binnenkerkelijke deugd in wat 
we nog wel goed doen, als we onze  zaken 
evalueren en toch tot een goed einde menen 
te brengen. We hebben wel veel antwoorden, 
maar vaak is er niet een echte schuldversla-
genheid.  We evalueren onze besprekingen. 
De ondertoon is dan vaak, hoe goed het was,  
wat  we deden en hoe waardevol de dingen 
aan de orde gesteld werden,  zonder dat er van 
echte persoonlijke of kerkelijk schuld sprake 
is. Het gevaar van farizeïsme in onze kerke-
lijke cultuur is steeds latent aanwezig.  Soms 
ook nog wel eens een habitus, die overkomt 
als:  “Ik ben heiliger dan gij”.  
Er zijn verschuivingen aan de gang  over de 
heiligmaking. Sterk ligt  de nadruk op het 
‘ik’. Er worden nog wel eens voorbeelden 

gegeven van mensen binnen de gemeente,  
die het echt heel goed doen, maar we missen 
vaak daarin de vrucht van Christus’  kruis en 
opstanding. Het  ‘mishagen hebben ons zelf ’ 
van het klassieke Avondmaalsformulier wordt 
vaak niet zo diep doorleefd.  De volgorde wet 
en evangelie wordt omgekeerd in evangelie 
en wet, met het ramspoedige gevolg, dat de 
zonden zwak benoemd worden.  De ontdek-
kende functie van de wet Gods wordt in ieder 
geval minder aan de orde gesteld, terwijl de 
wet in zijn geestelijke ontdekking toch ons 
totale leven  moet scannen als een MRI-scan   
De Heere zei in Amos’ tijd, omdat de echte 
bekering ontbrak: “Ik haat, Ik versmaad uw 
feesten, Ik mag uw gebodsdagen niet ruiken. 
Doe het getier van uw liederen van Mij weg” 
(zie Amos 5:8-24). In die tijd werden ook 
boetedagen gehouden, zonder dat het hart 
erbij betrokken was. Het leek meer een op-
tochtelijke etalagegodsdienst. De samenkom-
sten waren gericht op het eigen ‘ik’. De armen 
werden tegelijk maatschappelijk en pastoraal 
verwaarloosd!

Slijtage slag
De pastorale items in onze gemeenten  
betreffen vaak seksualiteit, omdat de meeste 
ongelukken,  ook zelfs in de wereldkerk,  
op dat gebied voorkomen. Denk maar aan 
verkeerde relaties, echtscheidingen, alterna-
tieve samenwoningsvormen en homoseksua-
liteit. Daarmee slaat de duivel inderdaad zijn 
eerste slag in de gemeente Gods. Daarvoor 
waarschuwt Paulus ook het allereerst  in zijn 
brieven. Toen dreigde de Romeinse cul-
tuur met haar perverse zedeloosheid  ook 
de christelijke gemeenten te infecteren. Nu 
bekruipt mij echter wel eens de vrees,  dat we 
een zeker begrip kweken binnen de gemeente 
voor allerlei samenlevingsvormen,  die in onze 
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cultuur al lang gemeengoed zijn geworden. 
Door de veranderende opvattingen over het 
huwelijk en gezin zijn er binnen de gerefor-
meerde gezindte veel verschuivingen. We 
spreken binnen de Hervormd-Gereformeerde 
sector van de kerk niet altijd meer met één 
mond. Zo hoor je in onze tijd b.v.  wel over 
samenwonen, maar ‘samenhokken’ nemen we 
niet graag meer in de mond, zoals enkele de-
cennia geleden. We vinden samenhokken een 
te hard woord. Hoe vaak hoor je niet: ‘Het is 
toch nog goed gekomen’.  Maar is er nu bij die  
verandering ten goede ook echte beleving van 
schuld  voor God onder ons aanwezig, ja een 
echte terugkeer tot God?  

Te veel happy end onder ons
Eén van de grote manco’s is waarschijnlijk,  
dat onze  zonde vaak geen schuld voor God 
is.  We  versluieren met ons happy end’s  de 
ernst van de zonden in verkeerde relaties. Is 
een levensverandering  echte overtuiging of 
past het psychosociaal beter in een bepaalde 
context van het leven van alle dag?  Verdoe-
zelen we soms niet de eigenlijke nood met 
vrome woorden? Er worden veel ethische 
problemen aan de orde gesteld in de kerk. Het 
is inderdaad nodig, om principieel de zaken te 

benoemen.  Gevoelens worden vaak gedeeld 
op  bijeenkomsten rondom huwelijk, echt-
scheiding, homoseksualiteit en kerkverlating. 
Terecht wordt er pastoraal veel aandacht aan 
deze onderwerpen gegeven, maar ons bekruipt 
wel eens de vrees,  dat we alleen door deze 
onderwerpen aan de orde te stellen, grenzen 
sociologisch en psychologisch verkennen en 
daarna grenzen ethisch gaan verleggen, tot 
grote schade van het  geestelijk leven. Er 
ontstaat een zeker begrip!

Wijlen ds. G.  Boer zei in één van de preken 
over Elia, dat het woord begrip in de Bijbel 
niet voorkomt, maar wel het woord bekering!  
De zonde van de samenleving is ook onze 
zonde. Het is immers  tijd dat  het oordeel 
Gods begint vanaf het huis Gods (1 Petrus 4). 
Dan geen happy end, maar wel ontdekking 
aan onze schuld, om onze zonden voor God 
te belijden en prediking van het oordeel Gods 
over de zonden. Petrus heeft dat wel heel goed 
gepeild:  “Want als de rechtvaardige nauwe-
lijks zalig wordt, waar  zal dan de zondaar 
en de  goddeloze verschijnen?”  Dat is echt 
persoonlijk en kerkelijk boete doen voor
God! Zo is er ook echt een voortgaande 
bezinning! 

Verslag Huishoudelijke Vergadering 2014

Dhr. C.D. Groenendijk, 2e secr.

Op zaterdag 5 april werd de jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering voor de 8e maal gehouden in 
een congreszaal van de Hogeschool “Driestar Educatief ” te Gouda.

De voorzitter, ds. W. Westland, heette de 
afgevaardigden van vele verenigingen hartelijk 
welkom. Met kennisgeving waren afwezig de 

verenigingen: Aalburg, Bergambacht, Bun-
schoten, Ede, Ermelo, Katwijk aan Zee - MV 
Johannes Bogerman, Rijssen, Vriezenveen, 
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Westbroek, Wierden, Zeist en Zoetermeer en 
ds. G.H. Vlijm uit Nieuwer ter AA die op het 
dubbeltal staat voor de bestuursverkiezing en 
ds. A.D. Goijert van het hoofdbestuur.
De congreszaal was gevuld door ongeveer 
90 vertegenwoordigers van de aangesloten 
verenigingen.        
Ter opening werd gezongen Psalm 96 de ver-
zen 5 en 6, daarna ging de voorzitter voor in 
gebed. De Bijbel werd geopend bij Psalm 96. 
De voorzitter stond stil bij Psalm 96 vers 8 “ 
Geef de HEERE de eer van Zijn Naam”. Het 
openingswoord is in “De Hervormde Vaan 
van mei/juni opgenomen. Aansluitend werd 
gezongen Psalm 72 de verzen 6 en 11.
Hierna gaf ds. J. van Dijk, de secretaris, een 
toelichting bij het jaarverslag 2013 - 2014.
We gedenken de leden die dit jaar zijn overle-
den en wensen de nabestaanden de troost en 
genade van de Heere Jezus Christus toe.
Het aantal leden blijft constant op ruim 3400 
leden. We hopen dat de verenigingen blijven 
groeien. Laten we daar allemaal ons steentje 
aan bijdragen. Er zijn nieuwe folders voor 
ledenwerving die u kunt meenemen, maar ze 
zijn ook te bestellen via het Bondsbureau in 
Nijkerk.
We krijgen positieve berichten over de resty-
ling van ons blad “De Hervormde Vaan” en 
over de inhoud. Het aantal abonnementen per 
1 januari 2014 was 3497.  
We hopen dat ons blad “De Hervormde Vaan” 
vruchtbaar mag zijn voor onze Mannenbond 
en voor allen die de Vaan lezen. Het doel van 
de Bond van Hervormde Mannenverenigin-
gen is om leiding te geven bij het onderzoe-
ken van Gods Woord. We danken onze God 
ootmoedig, dat we dat in dit afgelopen jaar 
mochten doen door de Bijbelstudies in de 
Hervormde Vaan, door de onderwerpen op 
de themadagen, streekvergaderingen en op de 

Bondsdag. God komt alleen de dank toe voor 
alles wat we ontvangen hebben in het afgelo-
pen verenigingsjaar. Het uitgebreide verslag 
is opgenomen in “De Hervormde Vaan” van 
maart 2014. 
De penningmeester, dhr. C. Oosterom, gaf een 
duidelijke uitleg over de exploitatierekening 
2013. Voor 2013 zijn we uitgekomen op een 
positief saldo van € 95,- en de begroting voor 
2014 is positief met € 110,-. Voorstel is dan 
ook om de contributie van € 14,- te handha-
ven. De kascontrolecommissie bestaande uit 
de heren A. Pieters (Bennekom) en G. van de 
Bor (Rhenen) hebben hun werk gedaan. Dhr. 
A. Pieters deed verslag van hun bevindingen 
en zij dechargeren de penningmeester omdat 
alles in goede orde werd bevonden. Door de 
voorzitter werd de  kascontrole commissie 
bedankt voor haar werk. Voor het nieuwe jaar 
vormen de afgevaardigden uit Rhenen en 
Kesteren de nieuwe commissie.
Bij het agendapunt “mededelingen” werden de 
scribenten bekend gemaakt voor de Bijbels-
tudies seizoen 2014 - 2015. We starten april 
2014 met een nieuwe serie van 10 Bijbel-
studies. Bestuurslid ds. A.D. Goijert neemt 2 
Korinthe voor zijn rekening en ds. D. Jon-
geneel  gaat met ons het Bijbelboek Numeri 
bespreken. Het thema voor de Bondsdag 
2014 die gehouden zal worden op zaterdag 25 
oktober in Putten luidt “Discipelschap”. Er 
zullen twee lezingen gehouden worden, v.m. 
door ds. J.M. Molenaar te Hoevelaken met als 
thema “Discipel zijn, je basis” en n.m. door
dr. A.J. Kunz te Katwijk aan Zee met als 
thema “Discipel zijn, je leven”.
Uit de uitslag van de verkiezing hoofdbe-
stuursleden bleek ook dit jaar dat er een groot 
vertrouwen aanwezig is in het huidige bestuur 
met name doordat de aftredende bestuursle-
den, ds. W. Westland, ds. J.H. Lammers en
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ds. E. de Mots met een grote meerderheid 
van stemmen werden herkozen. Zij namen 
hun herbenoeming aan. De tegenkandidaten 
ds. H.J. Lubbers, ds. D. Jongeneel en ds. G.H. 
Vlijm worden bedankt voor hun bereidheid 
zich kandidaat te hebben gesteld. De rege-
lingscommissie wordt bedankt voor het tellen 
van de stemmen.
Hierna hield ds. E. de Mots een lezing over 
“Leven in de eindtijd: volharding geboden!”.
Hij las het Bijbelgedeelte Mattheüs 24 vers 
1 t/m 14 met als kerntekst vers 13: “Maar 
wie volharden zal tot het einde, die zal zalig 
worden”.
Er werd met grote aandacht geluisterd. Deze 
lezing is opgenomen in “De Hervormde Vaan” 
De voorzitter bedankte hem voor het gedegen 
onderwerp.
Tijdens het zingen van Psalm 89 vers 8 werd 
de collecte gehouden voor de onkosten. De 
opbrengst bedroeg € 484,85, waarna de pauze 
volgde.
Na de pauze heropende de voorzitter de 
vergadering met het laten zingen van Psalm 
33 vers 6 en 11. Hierna volgde de bespreking 
met zowel schriftelijk als mondeling gestelde 
vragen. 
O.a. - Hoe kijken we naar het gevaar van de 
Islam en de uitspraken van Wilders?  Wilders 
wil het publiek bespelen. Demoniseren is het 
doelbewust negatief afbeelden van een zaak of 
persoon, met als doel de mening van ande-
ren over het onderwerp te beïnvloeden. Het 
onderwerp wordt als het ware als een demon. 
Het is geen houding die ons past. We moeten 
waakzaam zijn en opdragen aan de Heere. De 
Heere werkt ook door bij de buitenlanders.
- We leven in een drukke tijd. Er is weinig 
tijd om stil te zijn voor God. We leven in een 
zeven dagen economie. Hoe moeten jongeren 
in deze tijd hier mee omgaan? We moeten 

vaste momenten stil zijn voor God en Gods 
Woord onderzoeken. Dit kan voor de één in 
de morgen zijn en voor een ander de avond. 
De ontwikkelingen met de media baart ons 
zorgen.
We moeten als ouders zelf het voorbeeld 
geven aan onze kinderen en onze kinderen 
daarop wijzen. Er zullen zware tijden komen 
zie o.a. 2 Tim. 3 “En weet dat er in de laatste 
dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de 
mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, 
geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, laste-
raars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, 
onheilig, meer liefhebbers van zingenot dan 
liefhebbers van God”. “Blijf wat u geleerd 
hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u 
weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs 
af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen 
maken tot zaligheid, door het geloof dat in 
Christus Jezus is”. Na het bespreken van de 
vele vragen gaf de voorzitter aan dat het tijd 
was om over te gaan naar de rondvraag. 
De volgende vragen werden o.a. gesteld: 1. 
Moeten we niet naar een andere locatie zoe-
ken voor onze huishoudelijk vergadering nu 
er geen orgel aanwezig is en dhr. C. Oosterom 
ons niet kan begeleiden? We nemen dit mee 
met de evaluatie van de huishoudelijke ver-
gadering en komen hierop terug.  2. Het ver-
schijnen van De Hervormde Vaan van maart 
was te laat en een klein deel had deze ook nog 
nat ontvangen en werd de vraag gesteld of dit 
bij andere leden ook zo was? De Hervormde 
Vaan is door omstandigheden te laat verzon-
den. Andere leden in het land hebben geen 
natte “ Vaan” ontvangen. 3. De themadagen 
worden in het land op verschillende manie-
ren geagendeerd. Mannendag of themadag. 
Omdat er ook vrouwen komen moeten we 
het dan niet themadag noemen?  Dit nemen 
we mee naar ons overleg. 4. Is het mogelijk 
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Volharding in de bijbel:
hoofdlijnen (1)
Ik ga voorbij aan een ander begrip dat ook 
in de Bijbel gebruikt wordt: dat is het woord 
lijdzaamheid. Maar dat is ook weer afhan-
kelijk van de vertaling die u leest: de HSV 
vertaalt dan vaak volharding! Binnen het 
kader van dit referaat voert het veel te ver om 
al de betekenissen en nuances te bespreken. 
Er zijn wel twee grote en duidelijke lijnen te 
trekken m.b.t. het voorkomen van het begrip 
volharding.
De eerste lijn is dat het absoluut onmisbaar 
is voor het geloof. Dat is een duidelijke lijn 
in de Bijbel. Dat liet ik zojuist al zien maar 
het wordt ook ondersteund door de keren dat 
er een appèl gedaan wordt. Een appèl om te 
volharden. Hetzij in het gebed, in het lezen 

van de Schrift. Of ook in het blijven hopen! 
Paulus heeft het in de eerste Timotheüsbrief 
zelfs over jagen: Jaag de volharding na! (1 
Tim. 6: 11) Volharding is zelfs zó dringend 
geboden dat we zónder, Gods Koninkrijk niet 
kunnen binnengaan…. Zoals ook de tekst uit 
Matth. 24  voorhoudt: “Maar wie volharden 
tot het einde, die zal zalig worden”!

Dat is de eerste lijn: volharding geboden zou-
den we kunnen zeggen. Er is nog een tweede 
hoofdlijn. En die heeft direct te maken met de 
eerste lijn - eveneens een lijn die zich aftekent 
in heel de Bijbel. Aan de ene kant zien we dat 
volharding gevráágd wordt: de bijna actieve 
inzet van allen die geloven. Net hoorden we 
van Paulus die het heeft over jagen. Maar bij 
de Heere Jezus komen we het ook tegen. In 

dat er rondom de feestdagen de Bijbelstudies 
in “De Hervormde Vaan” hierop aangepast 
zijn? De meditatie is hierop aangepast en de 
Bijbelstudie is een serie van 10  gericht op een 
Bijbelgedeelte. 
Ds. J.P. Nap sluit de vergadering af met het 
lezen van 1 Johannes 2 vers 18 - 25 en laat 

zingen Psalm 118 vers 7 en gaat voor in 
dankgebed.

Ds. W. Westland bedankt de regelingscom-
missie voor het vele werk dat zij hebben ge-
daan en sluit de vergadering en wenst iedereen 
een goede thuisreis.

Ds. E. de Mots lezing
Huishoudelijkge Vergadering

Leven in de eindtijd: volharding geboden! (2)
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een rede in Luk. 21 die ook over de eindtijd 
gaat, zegt Hij - en daarin vertaalt de HSV 
heel anders: Door uw volharding zult u uw 
leven verkrijgen (Luk. 21: 19). Bijna alsof het 
van de gelovige afhangt!
Dat is de ene kant: de actieve kant! Maar er is 
heel duidelijk ook een andere lijn te zien in de 
Bijbel. Laten we het de passieve kant noe-
men. Volharding als gave van God. Dat wij 
van Hem ontvangen. In Romeinen 15 noemt 
Paulus God, de God van de volharding. En
in de Thess.brief zegt hij het zó: “En de
Heere moge uw harten richten op de liefde 
van God en de volharding van Christus”
(1 Th. 5). Met andere woorden, geachte 
vergadering, wij worden niet slechts terug-
geworpen op onze inzet….. Maar juist ook op 
Gods inzet, Christus inzet voor al de Zijnen! 
Uiteindelijk Hij staat achter de Zijnen!

Volharding in de Bijbel:
de grondbetekenis (2)
Dat brengt ons bij de vraag: waar moeten we 
aan denken bij volharding? Waar gaat het pre-
cies om? De Nederlandse encyclopedie geeft 
maar liefst 19 betekenissen op. Ik noem u er 
een aantal van: Standvastig of koppig volhou-
den wat je begonnen bent (1); doorbijten (2); 
doorzetten (3); handhaven (4); de rit uitzitten 
(5); standhouden (6) en standvastig blijven 
(7).  Wat mij opvalt: het doet een beetje 
Grieks aan! Ik bedoel: voor de Grieken was 
het een teken van innerlijke sterkte. Van weer-
baarheid en onverstoorbaarheid. De uitdruk-
king ‘stoïcijns’ hebben wij er aan te danken!

In het OT heeft volharding hoofdzakelijk de 
betekenis van  het ‘volhardend wachten op de 
Heere’. Het geduldig en verlangend uitzien 
naar Hem! En dat meestentijds in moeite-
volle omstandigheden. In het NT, zeker ook 
in Matth. 24 gaat het vaak om dat wat vooral 

van buiten op de gemeente afkomt. Terwijl 
in het OT nogal eens persoonlijke of volks-
omstandigheden een rol spelen. Aanvechting 
geven.
Eén voorbeeld: de dichter van Ps. 130: Ik ver-
wacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem, 
ik hoop op.
In het NT komt er naast het volhardend 
wachten eigenlijk nog een betekenis bij. Het 
verdiept zich. Of dat juist ook verband houdt 
met de tekenen der tijden, de ernst van de tijd, 
valt moeilijk te zeggen. Dat lijkt er wel op. De 
betekenis die het dan heeft is deze: eronder 
blijven, het eronder uithouden. Onder de last 
die op je (neer)drukt het uithouden. Blijven 
staan hoe er ook aan je getrokken wordt! In 
dit verband wordt ‘t voorbeeld aangehaald van 
een viaduct/brug met pijlers die het wegdek 
dragen. Alle verkeer dat eroverheen rijdt, 
dragen de pijlers. Reden? Ze zijn gebouwd op 
een hecht fundament.

organisatienieuws

Wijzigingen adresboekje 2011
De volgende wijzigingen doorvoeren: 
1) de MV “Immanuël’’ te Stedum (blz. 28) 
heeft een nieuwe secretaris: dhr. G.K. Kruid-
hof, Hoofdstraat 23, 9921 PA Stedum. 
2) de MV “Schrift en Belijdenis’’ te Barneveld 
(blz. 16) heeft een nieuwe penningmeester: 
dhr. A.J.M. Last, Archimedesstraat 87,  3772 
CM Barneveld.                 
                      
Met vriendelijke dank voor uw medewerking,
Ds. .J van Dijk, secr.
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl 
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overlijdensberichten

Ik ben de Opstanding en het Leven;
wie in Mij gelooft, zal leven,

ook al is hij gestorven.
Johannes 11:25

Bedroefd geven wij kennis van het over-
lijden van

BernArD DunsBerGen

op de leeftijd van 79 jaar.

Met dankbaarheid denken wij terug aan 
de tijd, dat hij als trouw lid en bestuurslid 
aan onze vereniging was verbonden.
De Heere schenke Zijn troost en nabij-
heid aan zijn vrouw, kinderen en kleinkin-
deren.

Bestuur en leden van de
Mannenvereniging BOAZ
te Hilversum

Bunschoten, 20 april 2014

Met ontroering hebben we kennisge-
nomen van het overlijden op 61-jarige 
leeftijd van ons gewaardeerd lid

 
JAn Ter sTeeGe 

 
op maandag 5 mei j.l.

We zullen zijn geduldige houding in zijn 
ziekte ons blijven herinneren, en zijn rus-
tige en overwogen inbreng missen. 
( Jan was lid vanaf 2005 en laatstelijk onze 
penningmeester). 
 
Wij wensen zijn gezin en alle verdere 
familie van harte sterkte en ondersteuning 
van God toe in deze moeilijke periode.

Bestuur en leden mannenvereniging
’Bewaar het Pand’ te Rijssen

Themadagen 2014/2015
Hoevelaken 4 oktober 2014
Woerden 7 maart    2015
’t Harde 25 april     2015
Veenendaal 14  november 2015.
Voor alle themadagen geldt D.V. Informatie 
betreffende de onderwerpen, enz. volgt.

boekbespreking

Carrie Sandom, Verschil mag er zijn! Gods 
scheppingsplan voor man en vrouw.
Uitgeverij Groen, Heerenveen, 255 blz.,
prijs e 17,50

Wat wil dit boek? Waar wil het heen? Kan 
iemand van de Hervormde Vrouwenbond dit 
niet beter recenseren? De achterkant lijkt in 
het laatste gelijk te geven: dit is boek is heel 
geschikt voor (vrouwen)kringen. Goed, het 
staat dan wel tussen haakjes maar toch…. 
De eerste bladzijden lezend, ben je benieuwd 
waar de schrijfster naartoe wil. Uitvoerig gaat 
ze in op de plek van man en vrouw. Keer op 
keer ondersteunt ze ieders positie en ‘alles wat 
daarbij hoort’ met uitvoerige Bijbelverwijzin-
gen. Ik moet eerlijk zeggen: dat doet ook wel 
weldadig aan! Nou niet eens iemand die op de 
barricade springt voor wat een vrouw allemaal 
niet zou moeten en kunnen. Maar iemand 
die al luisterend naar Gods Woord, aandacht 
vraagt voor de ‘eigenheid’ van man en vrouw. 
En de zegen die dat geeft en daarvan uit kan 
gaan. Eenheid en orde zijn daarbij leidende 
begrippen. Ik zou zeggen: lees zelf maar! O ja, 
vrouwen én mannen….

EdM.
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Na een periode van afnemende krachten
is door de Heere uit ons midden wegge-
nomen ons trouw en meelevend lid

WiLLem mATeBOer

in de leeftijd van 85 jaar.

Zijn laatste inleiding eindigde met 

Ik zal Uw Naam en goedheid prijzen;
Gij hebt gehoord; Gij zijt mijn geest,
door Uw ontelb’re gunstbewijzen,
tot hulp en heil en vreugd geweest.

De Heere zij zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen met Zijn vertroostende 
genade nabij.

Bestuur en leden van de
M.V.  ‘Calvijn’ te Zwolle

Met droefheid geven wij u kennis van het 
overlijden van de mede oprichter en
oud voorzitter

JAn PieTer TeeuW

op de zeer hoge leeftijd van 93 jaar.

Met dankbaarheid denken we terug aan 
de tijd dat hij als trouw lid en bestuurslid 
aan onze vereniging was verbonden.

De Heere vertrooste zijn kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen met de 
beloften van het Evangelie.

Bestuur en leden van mannenvereniging 
“Onderzoekt de Schriften”
te Lekkerkerk

De Heere is mijn Herder mij zal niets ontbreken.
Ps. 23

Op 20 mei 2014 heeft de Heere na een 
korte maar ernstige ziekte, tot Zich geno-
men, ons trouw lid en 2e voorzitter

eVerT VAn DAsseLAAr

op de leeftijd van 79 jaar.

Met droefheid om het gemis om hem, 
maar in dankbaarheid aan de Heere, 
zien wij terug op wat Hij in hem had 
geschonken, genadegaven die broeder 
van Dasselaar ook in dienst mocht stellen 
van de broeders van onze vereniging. Op 
een hem zo kenmerkende manier mocht 
hij in ons midden verkeren. Broeder van 
Dasselaar mocht ruim 50 jaar lid zijn van 
onze vereniging.

Moge de Heere zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen troosten, zoals Hij dat al-
leen kan.

Bestuur en leden van de MV
“De Heere is Mijn Kracht”
Dorp te Putten

Putten, mei 2014

Ik heb U hartelijk lief, Heere,
mijn sterkte.

De Heere is mijn rots en mijn burcht
mijn bevrijder,

Mijn God, mijn rots,
tot Wie ik de toevlucht neem.

Psalm 18 : 2 en 3

De Heere heeft plotseling Thuisgehaald, 
ons lid

DerK De GOOiJer

in de leeftijd van 69 jaar.

Met dankbaarheid denken we terug aan 
hem, waarbij hij als trouw bestuurslid en 
lid aan onze vereniging was verbonden. 
Wij zullen zijn inbreng missen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, klein-
kinderen en verdere familie 
Gods troost en nabijheid toe in hun 
verdriet.

Bestuur en leden Mannenvereniging
“Schrift en Belijdenis”

Barneveld, 4 mei 2014
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