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Meditatie

Aan de Paasmaaltijd
“En zij begonnen bedroefd te worden, en de een na de ander tot Hem te zeggen: Ben ik het?
En een ander: Ben ik het?”
(Marcus 14 : 19)

J

Ds. A.D. Goijert

ezus vierde de Paasmaaltijd met Zijn twaalf 
discipelen. Ergens in een opperzaal in Jeru-

zalem. Het zou de laatste keer worden.
Twee bijzondere dingen zijn er tijdens deze 
maaltijd, die herinnerde aan de uittocht uit 
Egypte, gebeurd: Jezus wees Judas aan als 
verrader en Hij stelde het Heilig Avondmaal 
in, voor alle tijden en plaatsen. Totdat Hij zal 
terugkomen.

Een liefelijk gezicht. De intieme kring bijeen. 
Men kende elkaar goed. Jezus noemde hen 
Zijn vrienden. Drie jaar lang hadden ze van 
alles met elkaar beleefd. De twaalf hadden de 
beste prediking gehoord die je maar denken 
kunt, ze hadden wonderen gezien en gedaan. 
In Jezus’ Naam.
Toen zei Jezus: „Eén van jullie zal Mij ver-
raden”. Eén uit hun midden.
Dat sloeg in als een bom. Jezus noemde geen 
naam. Ze konden het alle twaalf zijn.
We kunnen er eigenlijk niet bij. Jezus had 
ook Judas uitgekozen en geroepen. Hij had 
ook alles achter gelaten en was met Jezus mee 
gegaan. Hij was discipel, apostel, helper van de 
Heiland. Maar nu werd hij ook een helper van 
de Joodse raad en van de Romeinen. Van de 
vijanden van zijn Meester.
Hij werd instrument in handen van satan een 
infiltrant in de discipelkring. Wat bracht hem 
ertoe? Twee dingen kunnen hier genoemd 
worden. Hebzucht. Judas hield te veel van 
geld. En eerzucht. Hij wilde in het spoor van 

deze rabbi naam maken. Hij wilde wat zijn. 
Nu viel alles in duigen. Hij begint Jezus te 
haten en wil toch nog iets aan Hem verdienen.
Hoe laag loopt het met hem af !
Het sanhedrin is blij met deze hulp, die zo 
onverwacht was. Maar de discipelen zijn heel 
bedroefd. Eén van hen. Een tafelgenoot van 
Jezus, wie kon dat zijn?
Volgens Johannes 13 hebben ze eerst de kring 
rondgekeken, elkaar aangekeken, daarna de 
ogen neergeslagen. Men kon het toch niet 
wagen om een van de vrienden zelfs met de 
ogen te verdenken?
Opmerkelijk wat er nu gebeurt. Niemand zegt: 
„Ik ben het niet hoor. Zoiets gemeens zal ik 
nooit doen. Daar ben ik niet toe in staat”. Nee, 
de een na de ander zegt: „Ben ik het Heere?”
Ze verdenken een ander niet, maar zichzelf. 
Ze houden het niet volstrekt onmogelijk, dat 
zij het zelf zouden zijn. Ze hebben geen zelf-
vertrouwen, maar zelfwantrouwen.
Zij kennen niet alleen hun Meester, maar ook 
zichzelf.
Wat is een mens? Wat is een kerkmens? Een 
verbondskind? Een discipel van Jezus? Een 
ambtsdrager? Een lid van de mannenvereni-
ging? Gingen er in Johannes 6 al veel disci-
pelen bij Jezus weg en wandelen ze niet meer 
met Hem, nu gaat er weer één.
Wij staan, met die elf, niet boven Judas. Wij 
kunnen ook verraad plegen aan God, aan de 
Messias, aan het heil, aan het leven. Wie van 
ons is nog nooit overvallen door verschrikke-
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lijke gedachten? Wie moet zich niet vaak weg 
schamen?
Straks verloochent Petrus Jezus en gaan ze er 
allemaal van door. Waar komen wij terecht als 
Jezus ons niet vastgrijpt?
We moeten niet te gauw menen, dat wij er al 
zijn; onszelf wel goed in de hand hebben; ons 
hart en leven wel onder controle hebben.
Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Werk aan 
je zaligheid met vrees en beven.
De Heilige Geest ontdekt ons aan wie en wat 
wij zijn.
Nergens te goed voor. Hij maakt ons eerlijk.
Wat pijnlijk voor Jezus om dit te moeten 
meemaken.
Om zelfs Judas nog te horen zeggen: „Ben ik 
het?”
Dit alles maakt Zijn lijdensbeker nog extra 
zwaar.
Calvijn wijst er op, dat wat Jezus hier overko-
men is, in de kerk altijd weer plaats heeft. Me-
destanders worden tegenstanders. Meelopers 
worden weglopers. Vrienden blijken vijanden 
te zijn. Verlies de moed niet. Gewoon maar 
door gaan met het drukken van Zijn voetstap-

pen. Leren lijden van Hem. Ook ons kruis op 
ons nemen.

Kunnen we het meemaken, als we dit lezen 
en het ons indenken? Ben ik het, Heere, een 
groot zondaar? Maar ook: Bent U het Heere, 
de Zaligmaker van grote zondaren? Gaat U 
voor mij deze schandelijke weg?
Jezus zegt: „Wie als een boetvaardig zondaar 
tot Mij komt, die zal Ik geenszins terugstu-
ren”. Die mag Mijn discipel worden. Die mag 
het zijn. En blijven. Die mag volharden en 
zalig worden. Ingaan in Mijn hemels Ko-
ninkrijk. Niet de zonde van verraad houdt 
ons buiten of welke grove zonde ook. Wel de 
zonde van ongeloof. Niet geloven dat je een 
verloren mens bent. Niet geloven dat Hij de 
enige Redder is. Niet geloven dat je zonden 
vergeven moeten en kunnen worden.
Niet geloven dat het nodig en mogelijk is je 
zondige leven op te geven.
Dan blijf je eeuwig buiten. Dan haakt de 
Heere niet af, maar dat doen wij zelf. Eigen 
schuld. Geen acht slaan op zo grote zaligheid 
en zo’n liefhebbende Zaligmaker!

bijbelstudie o.t.
Ds. J.H. Lammers

David 10 
De volkstelling
2 Samuël 24

Tellen (2 Samuël 24: 2,3)
Koning David zegt tegen Joab, de legerbevel-
hebber: ‘Trek toch rond door alle stammen 

van Israël, van Dan tot Berseba, en tel het 
volk, zodat ik het aantal mannen van het volk 
weet (vers 2).’ Wat is het plan van David? 
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Denkt hij aan Exodus 30: 11-16, waar de 
telling van het volk in verband wordt gebracht 
met de tempelbelasting? Ook al zal zijn zoon 
Salomo de tempel laten bouwen, toch kan het 
zijn dat David reeds de voorbereidingen aan 
het treffen is voor de tempelbouw. 
Brengt David de telling die door God voorge-
schreven is in verband met zijn eigen bedoe-
lingen? En wat is dat voor een bedoeling? 
David wil weten hoeveel strijdbare soldaten 
hij heeft. Aan het aantal wil hij berekenen, 
hoe groot zijn macht is. David heeft een 
militair doel. Het aantal mannen moet hem 
de garantie geven van het voortbestaan van 
zijn koningschap. Een bewijs dat hij met een 
gerust hart de toekomst kan ingaan. 
David wil tellen wat uiteindelijk niet te tellen 
is. Althans niet door mensen, wel door God. 
Heeft de Heere niet gezegd tegen Abraham: 
‘Kijk toch naar de hemel en tel de sterren.... 
Zo talrijk zal uw nageslacht zijn (Genesis 
15: 5).’  We horen geen gebed van David om 
de weg van de Heere. Hij kiest duidelijk zijn 
eigen weg. 
Joab, die zelf ook niet altijd een lieverdje is, 
doorziet de verkeerde bedoeling van David, 
onderkent de nadelen van een volkstelling en 
zegt dat eerlijk tegen David (vers 3). David 
legt het bezwaar van Joab naast zich neer. Joab 
en zijn bevelhebbers moeten zich voegen in 
de wil van de koning. David draaft door. Het 
is zijn wens om als God te zijn. De zonde van 
David is in feite de zonde uit het paradijs: het 
eten van de verboden boom. De zonde is wel 
zijn ‘zondeval’ genoemd.      

Gods toorn (2 Samuël 24: 1) 
Op de achtergrond speelt er nog iets anders. 
Aan het begin van het schriftgedeelte lees 
ik dat God David tegen Israël aanzet door 
te zeggen: ‘Ga Israël en Juda tellen (vers 1).’ 

Ik kan me voorstellen dat u denkt dat David 
in dat geval er niets aan kan doen. Hij doet 
alleen wat hem van Godswege wordt gezegd. 
Ik begrijp de opmerking, maar het zit inge-
wikkelder in elkaar dan u bij een oppervlak-
kig lezen denkt. David wordt door de Heere 
aangezet om het volk te tellen, omdat de 
toorn van de HEERE opnieuw ontbrandt 
tegen Israël.   
Het zou kunnen dat de geschiedenis in 
tijdsvolgorde geplaatst moet worden kort na 
hoofdstuk 20 en 21. David heeft het er naar 
gemaakt dat het volk steeds ongehoorzaam is. 
Hij heeft meerdere malen geleefd alsof God 
niet bestaat. Wat is er dan van het volk te 
verwachten?   
Nog ingewikkelder wordt het als we horen 
wat in 1 Kronieken 21: 1 staat, waar dezelfde 
geschiedenis beschreven is. We lezen dat de 
satan David aan zet tot de volkstelling. Het 
kwaad komt niet van God ( Jac 1: 13), maar 
van de satan, de tegenstander van God die 
zijn kwaad werk doet onder de toelating van 
God.  David blijft verantwoordelijk voor wat 
hij doet, omdat hij toegeeft aan de verleiding 
van satan. 

Uitvoeren opdracht
(2 Samuël 24: 4-9)
Op bevel van David trekken Joab en zijn 
mannen rond door alle stammen van Israël, 
van Dan tot Berseba, van het noorden tot het 
zuiden van het land. Het gebied ten oosten 
van de Jordaan, steeds verder naar het noorden 
en dan naar het gebied ten westen van de Jor-
daan en dan weer in zuidelijke richting terug 
(vers 5, 6, 7). De stammen van Levi en Benja-
min worden niet meegerekend (1 Kron. 21: 6). 
Pas na negen maanden en twintig dagen (vers 
8) komen ze terug in Jeruzalem. 
Joab deelt het aantal getelden mee aan David. 
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Er zijn 800.000 mannen in Israël en 500.000 
in Juda, wat in totaal 1.300.000 is (vers 9). In 
1 Kronieken wordt een ander aantal genoemd. 
Er zal geen tegenspraak zijn, maar wel heeft 
de schrijver van Kronieken een andere bere-
kening erop na gehouden, die voor ons niet is 
na te gaan.   

Berouw en straf
(2 Samuël 24: 10-15)
David krijgt wroeging. Zijn hart slaat om. 
Waarom? De getallen die Joab meldt, zijn 
hoog. David beseft ineens dat hij zelfverze-
kerd is en te weinig op God vertrouwt. Precies 
zoals in Psalm 32 en 51 brengt hij onder 
woorden: ‘Ik heb zwaar gezondigd in wat ik 
gedaan heb. Maar nu, HEERE, neem de on-
gerechtigheid van Uw dienaar toch weg, want 
ik heb heel dwaas gehandeld (vers 10).’ 
Dit betekent niet dat de straf uitblijft. David 
krijgt via de profeet Gad te horen dat hij mag 
kiezen uit drie straffen: Zeven jaar (of drie 
jaar volgens 1 Kron. 21: 12) hongersnood, drie 
maanden vluchten voor het zwaard van de 
vijanden, of drie dagen de pest (vers 13,14). 
De tijdsduur van de straffen is omgekeerd 
evenredig aan de intensiteit ervan. Alle drie 
betekenen een aanslag op de aantallen die 
Joab heeft gemeld. 

David kan geen keuze maken. Hij zegt: ‘Laten 
wij toch in de hand van de HEERE vallen, 
want Zijn barmhartigheid is groot. Laat mij 
echter niet in de hand van mensen vallen (vers 
14).’ Het komt neer op de eerste of de derde 
straf.
Uiteindelijk wordt het de derde. De Heere 
voltrekt de straf door middel van de verderf-
engel (die we bijv. ook tegenkomen in Exodus 
12: 23). God straft, maar in Zijn straffen is het 
de Heere te doen om de redding. De engel is 

namelijk de engel van de HEERE, de trouwe 
verbondsgod  (vers 16).    

Gods berouw en Davids berouw
(2 Samuël 24: 16,17) 
Als de engel Jeruzalem nadert, krijgt de 
HEERE berouw over het kwaad. Niet dat 
Hij spijt heeft van Zijn daden. Maar wel dat 
Hij het anders gaat doen om Zijn doel te 
bereiken. God is niet een starre en onbewogen 
God, Die boven het aards gewemel zich  van 
niets aantrekt. Hij is bewogen en reageert op 
hun gebed. God houdt de engel tegen. Het is 
genoeg. Trek uw hand terug. 
Op dat moment springt David in de bres voor 
Zijn volk. David belijdt zijn zonde: ‘Zie, ík 
heb gezondigd en ík heb mij misdragen, en 
dan zegt hij: ‘maar deze schapen, wat hebben 
zij gedaan? Laat Uw hand toch tegen mij en 
tegen mijn familie zijn’ (vers 17).’
David verootmoedigt zich. 
Zolang we zonder de Heere leven Die de 
zonde vergeeft, blijven we de schuld van 
ons afschuiven. Als we onszelf hebben leren 
kennen, dan zien we dat de meeste schuld bij 
onszelf is. David denkt hier aan het beroep dat 
hij uitoefende toen hij nog bij zijn vader thuis 
woonde. Als herder heeft hij zich vroeger 
ingezet voor de schapen. Hij heeft zijn leven 
zelfs gewaagd voor de schapen. Hij ziet in dat 
zijn schapen niets te wijten valt. Alles is ver-
oorzaakt door hem. Hij verdient de straf. Wat 
David niet kan en niet hoeft, dat gebeurt in de 
volheid van de tijd.  Als de goede Herder geeft 
de Heere Jezus Zijn leven voor de schapen, 
opdat Zijn schapen vrijuit gaan.

Dorsvloer Arauna
(2 Samuël 24: 18-25)
De engel van de HEERE is op het moment 
dat de Heere hem laat stoppen bij de dors-
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vloer van Arauna (of ook wel Ornan), de 
Jebusiet. De Jebusieten waren de oorspron-
kelijke bewoners van Jeruzalem (5: 6). Er 
woonden blijkbaar nog steeds Jebusieten in de 
stad. Ze werden goed door David behandeld. 
Via de profeet Gad zegt de Heere tegen 
David: ‘Ga de heuvel op (blijkbaar ligt het 
hoger dan die van Davids paleis), richt op 
de dorsvloer van Arauna een altaar op voor 
de HEERE (vers 18).’ David doet zoals de 
HEERE geboden heeft (vers 19). Arauna wil 
de  dorsvloer geven, wanneer hij hoort wat 
David van plan is. David  koopt het echter, 
omdat hij geen brandoffers wil brengen die 
hem niets kosten.  In 1 Kronieken 21: 25 
wordt een hoger bedrag gerekend. Is dat om-
dat de schrijver van Kronieken het hele omlig-
gende gebied erbij rekent? 
Op de dorsvloer bouwt David voor de 
HEERE een altaar, en brengt brandoffers en 
dankoffers. De Heere laat Zich verbidden 
ten gunste van het land. De plaag over Israël 
wordt tot stilstand gebracht. De plaats waar 
dit plaatsvindt, is dezelfde plaats als de berg 
Moria, waar Abraham zijn zoon Izak moest 
offeren. De Heere zei: ‘God zal zichzelf voor-
zien van het lam voor het brandoffer...
(Gen. 22: 8).’ Een ram stierf plaatsvervangend. 
Op deze plaats wordt de tempel later ge-
bouwd (1 Kronieken 22: 1). 

De tempel 
Het boek 2 Samuël eindigt met het aangeven 
van de plaats, waar eeuwen lang de dienst der 
verzoening zal plaatsvinden. In de tempel zal 
God wonen onder Zijn volk. De Heere ver-
toornt Zich, maar tegelijk is Hij zeer barm-
hartig, niet vanwege David, maar wel vanwege 
de grote Zoon van David. De offers wijzen 
op het werk van de Heere Jezus Christus. Het 
zwaard van Gods toorn treft Hem, opdat wij 

er niet door getroffen worden (Matth. 26: 31). 
Vanwege het werk van de Heere Jezus Chris-
tus is de toorn van God gestild. Het is waar in 
Hem: de hitte van Gods gramschap is geblust 
(Psalm 85). Er zijn twee kanten: ‘Wie in de 
Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de 
Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 
maar de toorn van God blijft op hem ( Joh.
3: 36).’ Veilig zijn we bij de Heere Jezus Die 
het offer, de Tempel en de Hogepriester is. 

Gespreksvragen
1. Spreek er eens met elkaar over wat het is 

om op een goede manier te tellen (Zie bijv. 
Gen. 15: 5; Psalm 90: 12;  Psalm 103: 2; 
Matth. 24: 42)?

2. Joab gaf een advies, maar werd door David 
aan de kant geschoven. Hoe gaan we om 
met het advies van anderen? Hoe kunnen 
we anderen op een goede manier onge-
vraagd advies geven? 

3. We horen over de toorn van God. Hoe is 
dat in verband te brengen met Zijn liefde? 

4. Waar komt het kwaad vandaan? Van God, 
de duivel of ons boze hart? Vergelijk Job 1: 
6-12.

5. Hoe kan er van berouw van God gespro-
ken worden als we Hem belijden als de 
onveranderlijke God?  

6. Iemand zei: Aan ons berouw gaat het be-
rouw van God vooraf. Wat wordt hiermee 
bedoeld? 

7. Wat is de betekenis van de tempel voor 
ons? Hoe woont God onder ons ( Johannes 
1: 14; Joh. 2: 21; 1 Kor. 3: 16; 1 Kor. 6:19 
en Openbaring 21: 1-5)?
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bijbelstudie n.t.
Ds. C.H. Bijl

Overwinnen door Christus
Romeinen 8 : 31–39

In het voorgaande van dit hoofdstuk stond het lijden centraal. De vraag was toen: Hoe blijven 
we staande in het lijden? Het laatste en diepste antwoord is: door Gods verkiezing en roeping. 
We blijven in het lijden van de vervolging niet staande door onze keuze, maar omdat God ver-
kiest en roept en vasthoudt. Deze belijdenis, dat God vasthoudt, is zo belangrijk voor Paulus dat 
de rest van het hoofdstuk een loflied bevat over Gods daden. 

(Vers 31 – 32)
Als Paulus in vers 30 heeft laten zien dat 
God verkiest en verheerlijkt, dan gaat Paulus 
zingen in vers 31, want wat kan er dan nog 
gebeuren? Hij zegt: “Wie zal tegen ons zijn?”. 
Het klinkt haast uitdagend als Paulus zegt 
dat “als God voor ons is, wie kan dan nog 
tegen ons zijn”. Maar het is geen hoogmoed 
om dit te zeggen. Het hele Bijbelgedeelte laat 
zien dat de kracht om staande te blijven in de 
Heere God Zelf gelegen is. 
Met de woorden “als God voor ons is” bedoelt 
Paulus niet dat we er iets mee worden. We 
staan niet in de wereld om te laten zien dat 
God voor ons en ons standpunt is. Het is 
veeleer een belijdenis van onze zwakte en de 
noodzaak en het geloof dat God ons vast-
houdt. 
 
Paulus bedoelt trouwens niet dat alles wel 
goed zal gaan als we onze best doen. Het 
staande blijven waar hoofdstuk 8 mee afsluit, 
zal alleen lukken in de hartelijke geloofsver-
bondenheid met de Heere. Als iemand zou 
twijfelen of God ons wel vast wil houden, dan 
is het goed om vers 32 te lezen. Als God Zijn 

Zoon er voor over had om mensen te redden, 
zal de Heere dan de rest ook niet geven zodat 
we staande blijven? 
De gift van Christus in de Kerstnacht en op 
de Goede Vrijdag is het bewijs dat God ons 
alles geeft. Hij geeft alles wat nodig is om 
staande te blijven, want daar gaat het om. We 
ontvangen de kracht om staande te blijven als 
we in Christus en Zijn werk geloven. 

(Vers 33 - 35)
Nadat Paulus over de Zoon gesproken heeft, 
komt er een aantal moeilijk te begrijpen zin-
nen en vragen. Driemaal begint een zin met 
het woord ‘wie’. Vers 33: “wie zal beschuldi-
gingen inbrengen” Vers 34: “wie verdoemt”. 
Vers 35: “Wie zal ons scheiden”. Het is lastig 
te zeggen hoe we deze zinnen moeten lezen. 
Het lijkt erop dat in het begin van deze 
verzen een vraag staat en dan vervolgens een 
antwoord gegeven wordt. Maar de antwoord-
zin is niet altijd een mooi lopende zin. 
Sommigen lezen zowel het eerste als het 
tweede gedeelte als een vraag. Dan staat er 
in vers 33: Wie zal beschuldigen? Is God het 
soms? Vers 34: Wie zal verdoemen, is Jezus 
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het soms? Vers 35: Wie zal ons scheiden? Is 
het de tegenslag soms? Ik denk dat we het 
zo mogen lezen dat er eerst een vraag wordt 
gesteld en dat er dan een antwoord komt. En 
ook al is het antwoord voor ons idee half af, 
het lijkt meer op een kreet, maar de strekking 
wordt wel duidelijk. En op elke vraag en zorg 
is de Heere Zelf het antwoord. 

(Vers 33) 
Kijken we naar de afzonderlijke zinnen, dan 
zien we iets heel moois. Er staat: “Wie zal 
beschuldigingen inbrengen?”. Ja, inderdaad, er 
kan heel veel op je afkomen. Anderen kunnen 
je zonden voorhouden zodat je twijfelt aan 
je toekomst. Paulus zegt in de heel korte zin 
van vers 33 dat God rechtvaardigt. Je mag het 
oordeel aan de Heere God Zelf overlaten. Hij 
legt de beschuldiging die ons treft op Zijn 
Zoon en spreekt recht en vrij. 

(Vers 34) 
Vers 34 is een compacte zin die naar ons 
idee ook niet zo soepel loopt. We kunnen, 
zoals hierboven aangegeven, de zin lezen als 
tweemaal een vraag. Wie verdoemd ons? Is 
Christus het soms? Dan volgt een stilzwijgend 
antwoord; nee, natuurlijk verdoemt Christus 
niet. We kunnen de zin ook zo lezen (zo ook 
Calvijn) dat tegenover het oordeel dat ons 
moet treffen door Paulus direct het vrijspre-
kende werk van Jezus geplaatst wordt. Bij ons 
oordeel, bij Jezus vrijspraak. Wat een rijkdom 
is er in Jezus te ontdekken: Hij is gestorven en 
opgewekt en aan Gods rechterhand bidt Hij. 
Wat kan er dan nog gebeuren, als we een bid-
dende Heere aan Gods rechterhand hebben!

(Vers 35 – 36)
Is er iets wat ons kan scheiden van God? Pau-
lus noemt allerlei zaken op. Voorbeelden van 

heel concrete gebeurtenissen die ons kunnen 
verschrikken. We denken bijvoorbeeld aan 
vervolging en uitsluiting waardoor het leven 
ontzettend zwaar is. Soms schiet het leven er 
bij in, zoals dat ook in die tijd gebeurde en 
vandaag nog steeds voorkomt. Hoe blijf je dan 
staande? Het antwoord op deze vraag is: door 
de liefde. Dan gaat het niet over mijn liefde 
tot God, maar de liefde van God voor mij. 
Tegelijk laat vers 36 wel zien dat er veel te-
genslag in het leven van de gelovige kan zijn. 
Dat was bij Israël in het Oude Testament ook 
al. Paulus haalt Psalm 44 aan. We moeten niet 
verbaasd opkijken als dat lijden en de vervol-
ging ons treft. We mogen wel hoopvol naar de 
biddende Heiland kijken. 

(Vers 37)
Ondanks de vervolging die zelfs in de dood 
kan eindigen, zijn we overwinnaars. We 
zijn wel vreemde overwinnaars, want het is 
niet door onze kracht dat we overwinnen, 
maar door Hem die ons heeft liefgehad. Het 
woordje ‘Hem’ in vers 37 kan slaan op de 
liefde van Christus (zie vers 35) of vooruitzien 
op de liefde van God (in vers 39). Maar wat 
duidelijk is, is dat de Goddelijke liefde alleen 
ons vasthoudt en ons doet ons triomferen (zie 
ook Psalm 89).
Let trouwens op dat hier dezelfde Paulus aan 
het woord is die in hoofdstuk 7 van zichzelf 
zei dat hij vleselijk, verkocht onder de zonde 
is. Het is deze Paulus, en met hem alle gelovi-
gen, die tóch overwinnaar is. En dat omdat in 
Christus de overwinning ligt. 

(Vers 38 – 39)
Toch kan er, als we naar deze wereld kijken, 
heel veel op ons afkomen. Paulus noemt heel 
veel op waar we bang van kunnen worden. 
In vers 35 ging het met name over de con-
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crete moeite, als we bedreigd worden door de 
vervolging die zelfs de dood tot gevolg kan 
hebben. 
De laatste twee verzen van hoofdstuk 8 gaan 
over allerlei machten die er zijn en die ons van 
Christus en Zijn dienst proberen af te trekken. 
Paulus groepeert de verschillende machten in 
tweetallen. Er is de dood, die als een macht 
heerst vanaf onze zondeval (zie Romeinen 5: 
12). Ook zijn er veel vijanden in het leven dat 
sinds de zondeval een machtsgebied van de 
satan is.
Ook zijn er engelen. Hier niet als de bood-
schappers van God,  maar de gevallen engelen 
die in dienst van de boze staan. Daarnaast zijn 
er de overheden van deze wereld. Te denken 
is aan de geestelijke machten en overheden 
die zich tegen God verzetten (zie ook Kol. 
1: 16 en Ef. 1: 21). Of misschien zijn het 
toch ook de letterlijke overheden die ons op 
een andere manier dan de Bijbel willen laten 
denken. Overal om ons heen zijn machten 
werkzaam die ons van God vandaan trek-
ken. We zien deze machten vaak niet, maar 
ze zijn wel reëel. Het zijn echte krachten die 
werkzaam zijn waar we in onszelf ook niet 
tegenop gewassen zijn. Het zijn machten die 
ons denken en volgen van de Heere proberen 
te beïnvloeden. En er zijn de verleidingen van 
de tegenwoordige dingen en dat wat er in 
de toekomst op ons af komt. Wat zal de tijd 
brengen? 

Als samenvatting zegt Paulus dat ook de 
hoogte en diepte niet tegen God op kan. 
Misschien bedoelt hij de hoogte en diepte 
in onze eigen menselijke gedachten. Wijzelf 
kunnen immers zo ontzettend veel bedenken 
en twijfelen. Of misschien bedoelt Paulus ook 
wel de hoogte of diepte van de totale schep-
ping. 

Wat het ook is: niets en niemand, zelfs geen 
enkel schepsel, kan ons losmaken van de 
Heere God. 
De zekerheid van het geloof en het staan 
blijven in de verlossing, rust in de liefde van 
God. Dat is de liefde die we zien als Chris-
tus komt en Zich overgeeft om zondaren 
te rechtvaardigen. Die liefde zien we als de 
Heere Zelf zegt in Johannes 3: 16: “Want zo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder 
die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft”.  

Gespreksvragen 
1. Kunnen we voorbeelden aanwijzen waarin 

mensen wel heel makkelijk hebben gezegd 
dat God voor hen is (n.a.v. vers 31)? Wat 
gaat er dan fout?

2. Wat spreekt u aan in het loflied zoals 
Paulus dat in Romeinen 8: 35 – 39 zingt? 
Kun je dit lied altijd meezingen? Als we 
het niet kunnen meezingen, wat moeten 
we dan doen? 

3. In vers 35 gaat het over lijden en vervol-
ging als we bij Christus horen. Zijn we 
hier weleens mee bezig? Houdt het lijden 
van broeders en zusters elders ons bezig?

4. Paulus noemt zichzelf een overwinnaar. 
Voelen we ons ook zo’n overwinnaar, of 
staat dat ver bij ons vandaan? Maakt vers 
37 ons niet overmoedig? 

 
5. In vers 38 en 39 noemt Paulus heel veel. 

Merken we in het dagelijkse leven iets van 
de machten die ons willen laten scheiden 
van Christus? Voor welke macht of kracht 
zijn we het meest beducht?
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van de voorzitter
Ds. W. Westland

Landelijke Vergadering
Twee keer per jaar komen we als leden van 
onze Hervormde Mannenbond uit het hele 
land bij elkaar. Dat is met de Bondsdag in het 
najaar. Maar ook in het voorjaar hebben we 
een samenkomst, waar we onze leden uit het 
hele land verwachten. En uiteraard zijn hierbij 
ook gasten van harte welkom. U hebt het al 
begrepen: Het gaat om de Huishoudelijke 
Vergadering.
We zouden die ook wel de Jaarvergadering 
kunnen noemen. Op D.V. 9 april is het weer 

zo ver. Het is goed om tijdig met elkaar af te 
spreken om samen naar Veenendaal te gaan. 
Het programma vind u op de achterpagina 
van dit nummer. Uiteraard hopen we op een 
goede opkomst. Want ook daaruit blijkt, dat 
het bestuur in haar beleid zich gesteund weet 
door onze leden. We wensen ds. J. van Dijk 
van harte sterkte bij de voorbereiding van zijn 
onderwerp. Graag tot ziens in Veenendaal.

Paastijd
Het is dit jaar een vroege Pasen. Dan zijn de 

lijdensweken al weer snel voorbij. Maar ik 
hoop, dat het lijden en sterven van Christus 
op u en jou een diepe indruk gemaakt hebben. 
Wat een grote liefde van Christus! Hij wilde 
de lijdensweg heel alleen gaan. In Johannes 
13:36 zegt de Heere Jezus tegen Petrus: “U 
kunt mij nu niet volgen, maar u zult mij later 
volgen”.  Het verlossingswerk is een eenzijdig 
werk van God. Want niemand van ons kan 
de schuld der zonde verzoenen. Ik lees in het 
Avondmaalsformulier: dat de toorn van God 
over de zonde zo groot is, dat Hij die (liever 

dan dat Hij ze ongestraft liet 
blijven) aan Zijn eigen lieve Zoon 
gestraft heeft, met de bittere dood 
aan het kruis. En zo wordt het 
mogelijk, dat verloren zondaren 
zalig worden.

Zo kan het ook Pasen worden. 
Het graf gaat open, en Christus 
verschijnt als de Levensvorst aan 
de vrouwen en de discipelen. Ook 
aan Petrus. Nu neemt Christus 
hem opnieuw in genade aan. Hij 
mag zijn Heiland gaan volgen op 
de levensweg. Petrus zal erva-

ren, dat dit ook lijden meebrengt. Maar er is 
uitzicht op de grote toekomst van het eeuwige 
leven. Het gaat door lijden tot heerlijkheid.
En als dat voor Petrus kan, dan kan het ook 
voor u en mij. Houdt de Gekruisigde en
Opgestane Christus in het oog, en volg Hem 
na! 
Ik wens u een gezegende Paastijd.

Groet
Mede namens de andere bestuursleden een 
hartelijke groet aan u allen.

Julianakerk, Veenendaal.



12

‘Onder een vergrootglas’
Ds. P. van der Kraan

Op beleving gericht
Inleiding
Deze rubriek heb ik de prozaïsche naam 
‘Onder een vergrootglas’ gegeven. Meer wil hij 
niet doen: zaken die de aandacht trekken in 
kerk en samenleving onder een vergrootglas 
leggen. Zodat we die van dichtbij bezien, ze 
op ons laten inwerken, we onze gedachten 
erover laten gaan en bij de lamp van Gods 
Woord ons er een oordeel over vormen. Daar-
over hoeven we niet lang te theoretiseren. We 
gaan het in praktijk brengen.

Avondmaalsviering
Kortgeleden kreeg ik het januarinummer van 
Kontekstueel onder ogen - het tijdschrift 
voor gereformeerd belijden nú - een nummer 
rond het thema avondmaalsviering: een niet 
te onderschatten zaak voor kerkmensen die de 
wind van de secularisatie door hun haren voe-
len gaan, aldus het redactief.  De eindredac-
teur, ds. P. de Jong, geeft een voorzet. Het is 
een boeket ervaringen van hoe de beleving van 
de avondmaalsviering in verschillende kerken 
was en is. Zijn verhaal is gekruid met allerlei 
persoonlijke belevenissen. Daarmee is de toon 
gezet. Ds. Piet de Jong (want zo laat hij zich 
graag noemen) voert een pleidooi voor een op 
beleving gerichte avondmaalsviering. Want 
de traditionele avondmaalsviering met lange 
- eventueel hertaalde - formulieren…, dat 
maken veel jongeren al lang niet meer mee. 
Maar een avondmaalsviering waarin ruim-
schoots plaats is voor allerlei emoties, die dóet 
het in onze tijd. En zoals we het van deze 
eindredacteur gewend zijn: zijn verhaal staat 
garant voor een paar pittige binnenkomers, 

die prikkelen tot tegenspraak. Daarop heeft 
hij waarschijnlijk wel gerekend.

Mystiek
In dit verband kan ik de eindredacteur volgen 
als hij schrijft steeds meer begrip te kunnen 
opbrengen voor Oud Gereformeerden, die 
maar weinig hebben met de talrijke avond-
maalgangers in verbondsmatige (bonds)
gemeenten. Deze Oud Gereformeerden gaan, 
aldus ds. De Jong, ‘voor een diepe mystieke, 
Jan-Siebelink-beleving: knielen op een bed 
violen of aan de slootkant in je verlangen 
bediend te worden door God zelf. Avond-
maal vieren met de Heer zelf, zonder al dat 
uiterlijke brood en wijn.’ Kan het mystieker? 
Uitersten lijken elkaar te raken. Weliswaar 
maakt ds. De Jong duidelijk dat hij die kant 
niet op wil, maar hij begrijpt het wel. Al stelt 
hij zelf de vraag of een op ervaring gerichte 
avondmaalsviering niet te algemeen religieus 
wordt. Hij geeft toe dat dit mogelijk is, maar 
volgens hem zit een mens in zijn ontvanke-
lijkheid voor God en de aanwezigheid van 
Christus toch weer snel bij de gereformeerde 
kern: dat er betaald is. En dat is nou precies 
waar ik niet gerust op ben.

Heilzame correctie
Graag wil ik ruimte bieden aan persoonlijke 
beleving bij de sacramentsviering. Sterker: ik 
dring er op aan dat die beleving gestalte krijgt. 
We moeten oppassen niet in sacramentalisme 
te vervallen: deelname aan sacramenten om de 
deelname zelf. Maar als volop ruimte geboden 
wordt aan emotie en beleving ben ik minstens 
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zo beducht dat mijn emoties met mij op de 
loop gaan. De vraag is maar of het echt goed 
is als het goed voelt? Ook mijn gevoelens en 
beleving moeten bevrijd worden van men-
selijke, zondige smetten. Daarvoor is nodig 
de heilzame correctie van het Woord dat mij 
telkens weer met de neus drukt op het feit 
dat het heil niet bij mij en zeker niet in mijn 
gevoelens te vinden is, maar uitsluitend extra 
nos, buiten ons. Dat is toch juist waar elke 
avondmaalsviering ons met de neus bovenop 

drukt? In dit verband trof mij wat ik ongeveer 
tegelijkertijd in het onvolprezen werk van F. 
van der Meer ‘Augustinus de zielzorger’ van 
deze kerkvader las als de man die in zijn kerk 
geen gezang wenste dat louter ontroering 
teweegbracht, maar voor alles begrip wilde. 
Om dit te bereiken, heeft hij elke gelegenheid 
aangegrepen om symbolen, riten en sacra-
menten uit te leggen. Misschien heeft de kerk 
dat wel het meest nodig in deze op ervaring 
beluste tijd.

Jaarverslag 2015-2016
Ds. J. van Dijk

Geachte leden,

De volgende activiteiten van onze Mannen-
bond mochten in het afgelopen verenigings-
jaar plaats vinden:

1) Huishoudelijke Vergadering
Op 11 april 2015 was onze Huishoudelijke 
vergadering. Niet in Gouda, maar in het 
Hervormd Wijkcentrum “Maranatha’’ te 
Veenendaal. Ds. W. Westland, onze voorzit-
ter, opent de vergadering met een meditatief 
woord over Mattheüs 28 vers 20: “en zie, Ik 
ben met u al de dagen, tot de voleinding van 
de wereld. Amen”. Daarna werd het jaarver-
slag van de secretaris en de penningmeester 
besproken. Er vond  bestuursverkiezing plaats, 
omdat drie hoofdbestuursleden aftredend 
waren: ds. J.P. Nap, dhr. C. Oosterom en dhr. 

C.D. Groenendijk.  Zij stelden zich herkies-
baar en werden verkozen. Er werd stil gestaan 
bij het feit dat dhr. C. Oosterom 50 jaar zijn 
plaats in het hoofdbestuur mag innemen. Ons 
hoofdbestuurslid, ds. A.D. Goijert, hield een 
lezing over het thema: “onder de wapenen’’, 
naar aanleiding van de wapenrusting uit Efeze 
6. We danken de Heere onze God voor de 
eensgezindheid, waarin we als Mannenbond 
bij elkaar mochten zijn.   

2) Bondsdag 2015
Onze Bondsdag werd gehouden op zater-
dag 31 oktober in de Oude Kerk te Putten. 
Het thema was: “Het vrije W(w)oord’’. De 
voorzitter ds. W. Westland stond in zijn 
openingswoord stil bij  Romeinen 4 vers 5: 
“bij hem echter, die niet werkt, maar gelooft 
in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, 

Van de Bond van Hervormde Mannenverenigingen 
op Gereformeerde Grondslag
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wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid’’. 
Het is en blijft het wonder van het Evangelie 
van Christus: om Christus’ wil spreekt God 
goddelozen vrij van straf en oordeel en geeft 
hen een nieuw leven met Christus. Voor deze 
bondsdag waren twee sprekers uitgenodigd 
om het thema “het vrije W(w)oord’’ uit te die-
pen: dr. H. van den Belt uit Woudenberg hield 
een referaat over “in de Reformatie’’ en drs. 
P.J. Vergunst uit Apeldoorn hield een referaat 
over “in onze tijd’’. Namens de Mannenbond 
werd een brief gestuurd naar Koning Willem 
Alexander om hem Gods zegen toe te wensen 
bij de taak en roeping die hij vervullen mag. 
We zien terug op een gezegende ontmoe-
tingsdag. 

3) Themadagen
Dit zijn dagen van ontmoeting en toerusting. 
Het initiatief ligt bij de Mannenbond van de 
Chr. Geref. Kerk en onze Mannenbond. Op 
18 april werd een themadag gehouden in Tho-
len. Thema was: “missionair, veraf en dichtbij’’. 
Inleiders waren: ds. J.P. Ouwehand (directeur 
GZB) en ds. L.W. van der Meij uit Woerden. 
Op 25 april werd een themadag gehouden in
’t Harde. Thema was: “Jezus verwachten’’.
Ds. A. Snoek te Kesteren sprak over “Zijn 
naderende komst’’ en dr. M.J. Kater te Apel-
doorn over “Mijn vreemdelingschap’’. Op 3 
oktober is er een themadag in Hoevelaken 
gehouden. “Bidden met Maarten Luther’’, 
daar sprak dr. M. van Campen uit Ede over 
en drs. Tj. Wijnsma te Putten sprak over 
“stille tijd, praktische handreikingen”. Op 14 
november was er een themadag in Veenendaal. 
Onderwerp was: “het gezin in de branding’’. 
Sprekers waren dr. A.J. Kunz te Katwijk aan 
Zee en ds. L.A. den Butter te Culemborg. Op 
28 november  werd een themadag in Ridder-
kerk gehouden. Thema was: “tegenstand, maar 

van welke kant?’’. Ds. G.H. Vlijm te Nieuwer 
ter Aa sprak over “geestelijke tegenstand 
van buitenaf ’’ en ds. P.W.J van den Toorn te 
Heerde sprak over “tegenstand van binnenuit’’. 
Op 5 maart was er een themadag in Woerden. 
Het thema was: “Geen angst! Leven onder 
Gods ogen’’. Sprekers waren ds. J.J. ten Brinke 
te Stolwijk en ds. J. Westerink uit Urk. God 
zegene deze bijeenkomsten en de toerusting, 
die op deze dagen uit Zijn Woord ontvangen 
mocht worden.   

4) Streekvergaderingen
In het afgelopen verenigingsjaar zijn er zeven 
streekvergaderingen gehouden. Op 22 april 
in de Streek Twente. Ds. E. de Mots en dhr. J. 
van Capelleveen waren aanwezig. Thema was: 
“leven in de eindtijd, volharding geboden’’. 
Op 14 oktober werd een streekvergadering 
gehouden in de Streek Amersfoort/Utrecht. 
Daar waren ds J.H. Lammers en dhr. C.D. 
Groenendijk aanwezig. Het onderwerp was: 
“1 Samuël 21 en 22’’, naar aanleiding van de 
Bijbelstudie in de Vaan. Op 21 oktober werd 
de Streek Bommelerwaard/Noord-Brabant 
bezocht door ds. J.P Nap, die een onderwerp 
hield over “arbeid en luiheid in het Spreuken-
boek’’ en door dhr. C.D. Groenendijk. Op 19 
november bezochten ds. J. H. Lammers en 
dhr. J. van Capelleveen de Streek Veenendaal 
en het onderwerp was “trouw zijn?!’’ Op 26 
november bezochten ds. J. van Dijk en dhr. 
C.D. Groenendijk de Streek Alblasserwaard-
West. Onderwerp was: “eenheid’’. Op 31 
maart is er een Streekvergadering in Klaas-
waal, waar ds. A.D. Goijert zal spreken over 
“onder de wapenen’’. En op 8 april komt de 
Streek Nunspeet bijeen en zal ds. E. de Mots 
een onderwerp houden. Op een streekverga-
dering is er gelegenheid om over allerlei zaken 
met het hoofdbestuur van gedachten te wis-
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selen. Het waren goede bijeenkomsten. Om 
dankbaar voor te zijn.  

5) Hervormde Vaan
De inhoud van ons blad “de Hervormde Vaan’’ 
werd gevuld met meditaties van hoofdbe-
stuursleden; de lezing van ds. A.D. Goijert 
op de Huishoudelijke vergadering “onder de 
wapenen’’; de Bijbelstudies over “het leven van 
David’’ door ds. J.H. Lammers en de Romei-
nenbrief door ds. C.H. Bijl te Waddinxveen. 
Ds. P. Molenaar uit Lunteren verzorgde de 
rubriek “In the picture’’ en legde de vinger bij 
actuele onderwerpen zoals: de kerkdienst, de 
doop, Gods Woord is niet gebonden, profe-
tische prediking, enz. Ds. P. van der Kraan 
uit Arnemuiden zal nu deze rubriek gaan 
verzorgen. Door de hoofdbestuursleden wordt 
een serie gehouden over de Tien geboden. Er 
is ook verslag gedaan van de Huishoudelijke 
vergadering. Een artikel van het WEB is erin 
opgenomen. Verder zijn er boekbesprekingen 
en nieuws tot betrekking van de organisatie. 
We horen dat ons blad “de Hervormde Vaan’’ 
met zegen gelezen en gebruikt wordt. Fijn!  

6) Verdiepingsconferentie 25+
De verdiepingsconferentie is twee keer ge-
houden. De eerste keer was op 18 april. Het 
thema was: “Uw wil geschiedde’’. Dr. M.J de 
Vries hield een lezing over “Gods wil in een 
maakbare wereld’’. De tweede keer was op 
21 november. Thema was: “Ik geloof in de 
gemeenschap der heiligen’’. Sprekers waren: 
prof. dr. W. Verboom en dr. W. Dekker. Het 
is een zegen dat deze ontmoetingen rondom 
belangrijke Bijbelse onderwerpen aan hun 
doel beantwoorden.  

7) Ledenwerving en Publiciteit
Via de website wordt de publiciteit voor onze 

Mannenbond gezocht. Belangrijk is om de 
website up-to-date te houden.  Themadagen, 
Streekvergaderingen, Verdiepingsconferentie 
25+, de Huishoudelijke Vergadering en de 
Bondsdag worden er op bekend gemaakt. 
Tevens worden lezingen van Huishoudelijke 
Vergaderingen en van de Bondsdagen op 
geplaatst als ook de jaargangen van de Her-
vormde Vaan. Ook wordt gebruik gemaakt 
van foldermateriaal. 

8) Contacten
Het Hoofdbestuur vergaderde zeven keer 
dit seizoen. Een zegen dat we dit in eens-
gezindheid mogen doen. Als hoofdbestuur 
hebben we onze jaarlijkse vergaderingen en 
ontmoetingen met de andere Hervormd-
Gereformeerde bonden: het zgn 7- bonden-
beraad. Naast deze besprekingen bezoeken we 
elkaars jaarvergaderingen of bondsdagen. Op 
het WEB, het samenwerkingsverband met de 
Vrouwenbond, HGJB, Zondagsscholenbond 
en Mannenbond worden vragen over geloofs-
opvoeding doorgesproken. Er is weer een 
digitale map “Opvoedingsbron’’ uitgekomen. 
Verder hebben we contacten met de Hersteld 
Hervormde Mannenbond, de Chr. Geref. 
Mannenbond en de Mannenbond van de Ger. 
Gemeenten op de Themadagen en de Bonds-
dagen. Op 10 oktober 2015 bezochten we de 
Bondsdag van de Chr. Geref. Mannenbond te 
Ede, waar ds. W.C. Polinder te Kamperveen 
sprak over “als kinderen andere wegen gaan’’. 
Op 17 oktober 2015 zijn we op de Bondsdag 
van de Hersteld Hervormde Mannenbond 
in Lunteren geweest, waar ds. A.J. Britstra te 
Maartensdijk en ds. A. Kos te Giessendam-
Hardinxveld onderwerpen hielden over “de 
oorsprong van Gods verbond en tweeërlei 
kinderen van het verbond’’. Op 14 november 
2015 werd de Bondsdag van Mannenvereni-
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gingen van de Ger. Gemeenten te Woerden 
bezocht, waar ds. W. Silfhout sprak over “de 
kerk van de toekomst’’ en dr. T.M. Hofman 
over “de kerk in een kantelende samenleving’’. 
We zijn dankbaar voor de vruchtbare contac-
ten en goede ontmoetingen met de broeders 
en zusters van andere bonden.  

9) Ledenbestand
We gedenken onze leden, die dit verenigings-
jaar zijn overleden en wensen hun nabestaan-
den de troost en genade van de Heere Jezus 
Christus toe. Gods nabijheid wensen we hen 
toe, opdat Zijn troost in verdriet en rouw 
ontvangen wordt. Verder is op de Bondsdag 
een nieuw adressenboekje uitgegeven. We zijn 
dankbaar dat er nog steeds nieuwe leden bij 
komen op onze Mannenverenigingen, ook 
jongeren. Een nieuwe Mannenvereniging in 
Rijssen is erbij gekomen. Daarnaast zijn er 3 
verenigingen, nl de MV te Rhenen, de MV 
“Calvijn’’ te Ridderkerk en de MV “Daniël’’ 
te Hoevelaken gestopt vanwege het geringe 
aantal leden. Het  aantal leden van de Man-
nenbond is ongeveer 3400. We hopen dat 
onze verenigingen blijven groeien!  

10) Archief Mannenbond
Het is belangrijk voor het nageslacht dat het 
reilen en zeilen van de Mannenbond bewaard 
wordt. We hebben dhr. C. M. van Driel bereid 
gevonden om daar invulling aan te geven. Hij 
hoopt het op te pakken.

11) Tenslotte
Aan het einde van dit jaarverslag spreken 
we onze dank uit naar de Heere onze God. 
Hij geeft het ons dat we met elkaar samen 
mogen komen rond de open Bijbel. Hij geeft 
ons Zijn Geest, Die licht en zicht geeft op de 
boodschap van Zijn Woord. Hij geeft het ons, 

dat Zijn Woord  ons aan elkaar verbindt. Wat 
een zegen als we op onze verenigingsavonden 
kunnen beamen door Gods genade wat we 
zingen in Psalm 133 vers 3:
Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ de zegen:
daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen
en ’t leven tot in eeuwigheid! 
De HEERE Zelf, Híj bindt ons door Zijn 
Woord en Geest aan Hem en aan elkaar. Dat 
is een band, die nooit meer breekt!  

Ds. J. van Dijk, 1e secretaris, maart 2016

Organisatienieuws

Themadag 2016
De commissie themadagen van de Bond van 
Herv. Mannenverenigingen op Ger. Grond-
slag en de Bond van Chr. Geref. Mannen-
verenigingen belegt op D.V. zaterdag 9 april 
voor de 7e keer een regionale themadag in het 
verenigingsgebouw ‘De Wingerd’, Nieuwe 
Pad 1 te  Tholen. 
Het thema van deze dag is: ‘Een basis voor je 
leven en leven vanuit de basis’.
De  sprekers zijn dr. M. Klaassen, herv. predi-
kant te Arnemuiden over 
‘In Christus rechtvaardig’, en ds. A. van der 
Zwan, chr. geref. predikant te Dordrecht over   
‘In Christus geheiligd’.
Inloop: 9.30 uur; aanvang: 10.00 uur; sluiting: 
14.00 uur.
In de middagpauze wordt er voor een lunch 
gezorgd. Er is ook een boekentafel aanwezig.
Opgave via e-mail:
Themadagtholen@kpnmail.nl.
Of per telefoon: 0187-657106
(G. van Asperen).
Voor parkeren:
www.hervormdegemeentetholen.nl.
De toegang is gratis. Er is wel een collecte 
voor de onkosten.
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 Exploitatie Begroting Begroting
 2015 2015 2016
BATEN:
Contributies.....................................................................  50.642,--  47.880,--  50.250,--
Collecten en giften ..........................................................   4.073,--     3.825,--   3.400,--
Rente ...............................................................................   354,--   390,--   365,--
Diverse ontvangsten ........................................................   1.075,--   850,--   950,--
Referaten en insignes .......................................................   925,--     475,--   550,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––  
    57.069,--   53.420,--  55.515,--
   ===========  ===========  ===========
LASTEN:
Reiskosten H.B. e.a. + secretariaat ...................................  4.679,--  4.250,--  4.700,--
Vergaderingen + zaalhuur ................................................   1.385,--      1.850,--   1.555,--
Onkosten Bondsdag ........................................................   2.397,--     2.550,--    2.650,--
Diverse kosten .................................................................   2.827,--     3.545,--      3.225,--
Verdiepingsconferentie 25+ .............................................  1.000,--  1.000,--  1.000,--
W.E.B. .............................................................................  500,--  500,--  1.150,--
Archief .............................................................................  1.200,--  -,--  -,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––  
   13.988,--   13.695,--    14.280,--
ONKOSTEN „HERV. VAAN”
Drukkosten + banderen ...................................................  14.532,--    15.550,--    14.822,--
Frankering .......................................................................  11.719,--    13.200,--     10.428,--
Honoraria ........................................................................  2.085,--    1.400,--      2.100,--
Diverse kosten + inbinden ...............................................   777,--    300,--      400,--
Aandeel kosten Bondsbureau ..........................................  10.587,--   10.750,--     11.250,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––
   39.700,--  41.200,--  39.000,--
   ===========  ===========  ===========
 TOTAAL BATEN   57.069,--   53.420,--  55.515,--
 TOTAAL LASTEN   53.688,--  54.895,--   53.280,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––– 
 VOORDELIG SALDO   3.381,-- 	   2.235,--
 NADELIG SALDO    1.475,--
   ===========  ===========  ===========
Voorgesteld wordt de contributie voor 2016 vast te stellen op  15,--.
BALANS per 31-12-2015:
Geldmiddelen .......................................   48.108,-- 
Aandeel Bondsbureau ...........................    4.715,--  
Inventaris ..............................................     1,--
Voorraden/vorderingen .........................  656,--  
  –––––––––––– 
    53.480,-- 
Nog te betalen kosten ...........................   9.021,-- 
  ––––––––––––
   44.459,--
Reservering Themadagen   7.617,--
   ––––––––––––  
 VERMOGEN   36.842,-- 
  ============

Exploitatie-rekening 2015
Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag
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overlijdensberichten

Wijzigingen adresboekje 2015

Er is een nieuw adresboekje uit. De volgende wijzi-
gingen daarin doorvoeren: 
1) de MV “Calvijn’’ te Streefkerk (blz. 6) heeft een 
nieuwe secretaris: dhr. J. Verhoeff, Bergstoep 30a, 
2959 AB Streefkerk.
2) de MV “Romeinen 12 vers 16” te Benthuizen 
(blz. 18) heeft een nieuwe penningmeester: dhr. G. 
van der Velden, Kon. Wilhelminastraat 41, 2731 
GC Benthuizen
3) de MV “Onderzoekt de Schriften’’ te Hasselt 
(blz. 45) heeft een nieuwe voorzitter: dhr. H. Vis-
scher, Boerweg 10, 8061 PH Hasselt
4) de MV “Onderzoekt de Schriften’’ te Nieuwer-
kerk a/d IJssel (blz. 20) heeft een nieuwe voorzitter: 
dhr. C. Verboom, Middenmolensingel 24, 2912 PK 
Nieuwerkerk a/d IJssel; en een nieuwe secretaris; 
dhr. P. Koppenaal,  Prins Mauritssingel 3, 2912 BG 
Nieuwerkerk a/d IJssel.
5) de MV “Filémon’’ te Grafhorst (blz. 45) heeft 
een nieuwe secretaris: dhr. C. Esselink, Zalmhof 33, 
8277 AW Grafhorst.

Met vriendelijke dank voor uw medewerking,
Ds. J. van Dijk, secr.
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl

Gij hebt Mij niet uitverkoren
maar Ik heb u uitverkoren.

 
Met deze woorden gaf de familie kennis 
van het overlijden van
                       

JAN VAN SELM   

in de leeftijd van 83 jaar. 
 
Zolang onze vereniging bestaat is broeder 
Van Selm trouw lid geweest waarvan vele 
jaren als voorzitter.
Met dankbaarheid gedenken we hem om 
zijn kennis en inbreng.
 
De Heere schenke Zijn troost en nabij-
heid aan zijn vrouw, kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen.
 

Bestuur en leden Mannenvereniging
“De Heere is onze Banier”

 
Vinkeveen, februari 2016

Met droefheid geven wij kennis van het 
overlijden van ons trouw en gewaardeerd 
lid

DS. J. DEN BESTEN   

op de leeftijd van 93 jaar. 
 
Met dankbaarheid denken we terug dat 
hij vanaf 1976 tot en met 2007 voorzitter 
van onze vereniging geweest is.

De Heere vertrooste en sterke zijn vrouw 
en verdere familie met Zijn nabijheid.
 

Bestuur en leden van de
Herv. Mannenvereniging op G.G.

 Ede, februari 2016

Met droefheid geven wij kennis dat de 
Heere heeft weggenomen ons oud lid

CHRIS BROUWER   

De Heere vertrooste de kinderen en ach-
terblijvende familie.
 

Bestuur en leden van de
Mannenvereniging 
“Onderzoekt de Schriften” 

Emst, maart 2016
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Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en 
belast bent, en Ik zal u rust geven.

Mattheüs 11:28
 
Met verslagenheid en verdriet geven wij u 
kennis van het overlijden van ons trouwe 
lid
 

GIJS VAN DE HEE
 
in de leeftijd van 75 jaar.
 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en klein-
kinderen de troost van Gods nabijheid toe.
 

Bestuur en leden van Mannenvereniging 
“Onderzoekt de Schriften”
te Kootwijk en Kootwijkerbroek

 
Kootwijkerbroek, januari 2016

In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen,
Want U alleen, HEERE,

doet mij veilig wonen.
Psalm 4: 9

Met droefheid delen wij u mede, dat na 
een moedig gedragen ziekte, op 28 januari 
2016 is overleden ons lid

HENDRIK KLAAS SCHUT

op de leeftijd van 69 jaar.

We herinneren ons met dankbaarheid  
zijn trouw waarmee hij jaren met onze 
vereniging heeft meegeleefd.

De Heere vertrooste en sterke zijn vrouw 
en verdere familie met Zijn nabijheid.

Bestuur en leden van de 
Mannenvereniging op G.G.

Nunspeet, februari 2016

Met droefheid geven wij u kennis dat de 
Heere uit dit leven heeft weggenomen, in 
volle zekerheid des geloofs,
   

MARINUS VAN DEN BERG

op de leeftijd van 85 jaar.

Wij herinneren ons met dankbaarheid 
zijn trouw waarmee hij van 1959 af met 
onze vereniging was verbonden. Wij zul-
len zijn inbreng op onze vergaderingen 
missen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en ver-
dere familie Gods troost en nabijheid toe.

Bestuur en leden Mannenvereniging
“Onderzoekt de Schriften”

Hasselt, februari 2016

Met droefheid namen wij kennis van het 
overlijden van ons trouwe lid 

DS. P. VINKE

op de leeftijd van 90 jaar.

In leven lid van onze vereniging, waarvan 
hij een aantal jaren de functie van voorzit-
ter vervulde en ons “de Schriften” uitlegde.
De Heere gaf hem kracht om dit werk in 
alle getrouwheid en met de liefde van zijn 
hart te vervullen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen de ondersteuning en ver-
troosting van de Heere toe.

Bestuur en leden van de M.V. 
“Tot de wet en tot de Getuigenis”
Elburg/Oostendorp

Elburg, 10 februari 2016
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BOND VAN HERV. MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

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

ZATERDAG 9 APRIL 2016
aanwezig te zijn op de

H U I S H O U D E L IJ K E
V E R G A D E R I N G
Locatie: gebouw Maranatha naast de Julianakerk,

Prins Bernhardlaan 26, 3901 CC te Veenendaal

Aanvang 14.00 uur

 A G E N D A:
 1. Opening door de voorzitter ds. W. Westland
 2. Jaarverslag van de secretaris
 3. Jaarverslag van de penningmeester/begroting 2016
 4. Verslag van de kascontrolecommissie
 5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 6. Mededelingen
 7. Uitslag verkiezing hoofdbestuursleden
 Voorgestelde dubbeltallen:
 1. vac. dhr. J. van Capelleveen (herkiesbaar)
     dhr. J. van Capelleveen, Veenendaal
     dhr. A. Thoutenhoofd, Veenendaal
 2. vac. ds. J. van Dijk (herkiesbaar)
     ds. J. van Dijk, Bennekom
     ds. W.G. Hulsman, Genemuiden
 3. vac. ds. A.D. Goijert (niet herkiesbaar)
     ds. L.W. den Boer, Werkendam
     ds. J.M. Molenaar, Ede
 8. Referaat door ds. J. van Dijk: „Pastorale aspecten in de Dordtse Leerregels”
 9. Collecte - u kunt ook gebruik maken van een éénmalige machtiging
10. PAUZE (verkoop referaten)
11. Bespreking van het referaat
12. Rondvraag
13. Sluiting door ds. A.D. Goijert

U bent hartelijk welkom! C.D. Groenendijk (2e secr.)

P.S. Op het terrein van de Julianakerk kunt u gratis parkeren.


