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Meditatie

Hongeren en dorsten
‘Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden’
(Mattheüs 5: 6)

Ds. J.H. Lammers

De zaligspreking die we overdenken klinkt ons 
evenals de anderen raadselachtig in de oren. De 
Heere Jezus spreekt over mensen die honger 
en dorst hebben. En toch worden ze ‘zalig’ ge-
noemd. Het is duidelijk dat de Heere Jezus het 
niet heeft over lichamelijke honger en dorst, 
maar over een  geestelijke honger en dorst. Een 
honger en dorst naar de gerechtigheid.  

Veelal wordt het woord ‘gerechtigheid’ gebruikt 
om te spreken over de verhoudingen tussen 
mensen en volkeren. Ik wil niet zeggen dat 
dit onbelangrijk is. Er is namelijk veel onrecht 
op de aarde. De gerechtigheid waarover Jezus 
spreekt, is echter van een  hogere orde. Recht-
vaardig zijn betekent in de bijbel in de juiste 
verhouding leven met God. 
De Heere heeft de mens geschapen naar Zijn 
beeld en gelijkenis. Dat betekent in ware ge-
rechtigheid en heiligheid. In het paradijs leefde 
de mens in de juiste verhouding tot God. Door 
de zonde is daar verandering in gekomen. Nu 
geldt van ons allen: “Er is niemand rechtvaar-
dig, ook niet één” (Romeinen 3: 10). 
De situatie waarin wij ons vanuit onszelf 
bevinden, is geheel hopeloos. Als we dat gaan 
zien door het licht van de Heilige Geest, be-
lijden wij met psalm 143: “Want niemand die 
leeft, is voor uw aangezicht rechtvaardig.’’  Er is 
alleen redding dankzij de Heere Jezus. In Zijn 
soevereine genade is Hij onze hopeloze situatie 
binnengegaan. Hij is de weg gegaan naar het 

kruis om rechtvaardigheid voor zondaren te 
verwerven. 

Naar de gerechtigheid van de Heere Jezus mo-
gen wij hongeren en dorsten. Dat wijst op een 
vurig verlangen. Het is een belijden dat je het 
verdiend hebt om voor eeuwig om te komen 
van honger en dorst (zie Lukas 15:17,18). Aan 
deze honger en dorst naar de gerechtigheid 
wordt van Godswege iets gedaan. 
Ik hoor: ‘Zij zullen verzadigd worden.’ Zij, 
anderen niet. Zij die geen verlangen hebben 
naar Christus, blijven in hun zonden. Alleen 
degenen die honger en dorst hebben, zullen 
verzadigd worden. Er is geen twijfel mogelijk. 
De belofte van God is in Christus Jezus ja en 
amen. 
De Heere Jezus is immers opgestaan uit de 
dood om onze rechtvaardiging. Hij ruilt met 
zondaren. Hij neemt onze zonde en schuld 
op Zich en Hij schenkt ons Zijn gerechtig-
heid. Dat geeft een diepe vrede in het hart, die 
onuitsprekelijk en onbeschrijfelijk is. Ons hart 
mag verzadigd worden met Zijn gerechtigheid, 
ja met Christus Zelf. 

De volle verzadiging staat nog uit. Het hon-
geren en dorsten naar de gerechtigheid is niet 
iets van één dag of één uur. Het is een proces 
dat levenslang duurt. Het leven van het geloof 
is dan ook een paradoxaal leven. We hebben de 
gerechtigheid ontvangen. En toch blijft het een 
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hongeren en een dorsten. In Christus mogen 
we rechtvaardig zijn en toch zijn we nog niet 
zoals we zouden moeten zijn. 
De woorden van de tekst spreken niet alleen 
van de rechtvaardiging, maar ook van de hei-
liging. Zij die weten van de vergeving van de 
zonden, hebben nog zoveel last van de macht 
van de zonde. Dat is de zonde die tegen hun 
wil in hen overgebleven is. Hongeren en 
dorsten naar de gerechtigheid is dan ook een 
verlangen om van de macht van de zonde te 
worden verlost. Het is een verlangen om hoe 
langer hoe meer naar het evenbeeld van de 
Heere Jezus te worden vernieuwd.  

Hoe weet ik dat ik honger en dorst heb 
naar de gerechtigheid van Christus? Ik kan 
dan  niet meer hongeren en dorsten naar de 
zonde. Zelfs de gedachte aan de zonde wordt 

verafschuwd. Ik walg van alles wat me van 
de Heere afhoudt. Ik heb verdriet vanwege 
de zonde die me zo gemakkelijk omringt. Ik 
heb het verlangen om te doen wat de Heere 
behaagt.  
Dit verlangen is niet een passieve zaak. Hon-
geren en dorsten zijn werkwoorden. Het wijst 
op een bepaalde activiteit. Iemand die hongert 
en dorst, laat geen gelegenheid voorbijgaan 
om daar te zijn waar de gerechtigheid te 
vinden is. Elke zondag mogen we naar de 
kerk gaan om vanuit het gepredikte Woord de 
gerechtigheid te ontvangen.   
We blijven, zolang we op de aarde zijn, hon-
geren en dorsten. Op de dag dat Jezus weder-
komt, krijgen we volkomen verzadiging. We 
verwachten naar de belofte van God nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtig-
heid woont (2 Petrus 3: 13).

bijbelstudie o.t.
Ds. E. de Mots

Uw oordeel, HEER’,
kan niet dan vrees’lijk wezen* (1)
(* Psalm 119: 60 ber.).

Nahum 3 : 1–11

(Inleiding)
Nahum noemt nog eens de reden van het 
oordeel over Ninevé. In de verzen 1 t/m 7 
beschrijft de profeet dat het oordeel komt 

vanwege de vele zonden van de stad. En dat 
is onafwendbaar, zo onderstrepen de verzen 
8 t/m 11. Het laat tegelijk ook zien dat Gods 
wet niet alleen voor Israël geldt maar voor álle 
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volkeren. God oordeelt naar déze wet ook alle 
volkeren! Dr. H. Bout schrijft: ‘Het onschuldig 
vergoten bloed roept om wraak tot den Heere der 
heirscharen’.

(Vers 1)
In de verzen 1 t/m 3 komen we ‘krachtige en 
beeldrijke taal’ (B.M. van den Bosch) tegen. 
Lees de woorden een paar keer langzaam door 
en over. U ziet het niet alleen voor u, maar 
‘hoort’ als het ware ook ratelende wielen en 
galopperende paarden. Het leger van de vijand 
rolt aan om het Godsgericht te voltrekken. 

Met wee wordt geen rouw uitgedrukt maar 
vooral benadrukt dat wat volgt, zéker ge-
beuren zal. Ninevé wordt omschreven als de 
bloedstad. Alleen die naam al…..Onwillekeu-
rig moest ik denken aan bepaalde steden in 
Syrië….. Alle buit in de stad is door bloed-
vergieten en bedrog verkregen. Het dient al-
lemaal tot bevrediging van de eigen begeerten. 
Leugen en roven (geweld) zijn de uitingen van 
de zonde waaronder alle zonden zijn begre-
pen. Ze zijn er als het ware een samenvatting 
van. Tegelijk staat de omschrijving bloedstad 
voor het beruchte en wrede karakter van de 
Assyriërs. Er werd onschuldig bloed vergoten 
en gelogen om er zelf maar beter en rijker van 
te worden. Hoe actueel! 

(Vers 2)
In dit vers (en ook vers 3) beschrijft Nahum 
de aanval óp en de bestorming ván de stad 
Ninevé. Het is net alsof hij oog- en oorgetuige 
is en erboven op staat. Hij schildert de strijd 
op een manier die suggereert dat de gelui-
den ervan al daadwerkelijk te horen zijn. Zo 
dichtbij weet de Heilige Geest de boodschap 
te brengen. De gedachte erachter is natuurlijk 
dat het oordeel nabij is. Het zweepgeknal wijst 

erop dat de paarden tot steeds grotere snelheid 
worden aangejaagd. De ratelende wielen kon-
digen hoorbaar (!) de komst van de vijand aan. 
En de galopperende paarden zijn onstuitbaar 
in hun loop naar Ninevé. Ze lopen zo hard 
dat de wagens die ze trekken over de onge-
lijke ondergrond heen en weer hotsen. Het is 
dus alsof we het voor ons zien en tegelijk ook 
hóren……..

(Vers 3)
In vers 2 ligt de nadruk op het geluid, in dit 
vers op wat te ‘zien’ is. De ruiters zijn ook 
klaar voor de strijd. Ze steigeren met hun 
paarden, ze slaan erop los met hun vlammende 
zwaarden en zij werpen hun speren met de 
snelheid van de bliksem. Gevolg is een enorme 
slachting: er wordt vier keer in verschillende 
benamingen gewezen op de dode lichamen: 
gesneuvelden, dode lichamen, lichamen en nog 
eens lichamen. Er zijn zoveel lijken, dat de 
overwinnaars er in hun opmars over struike-
len. Na jarenlang bergen van buit en roof te 
hebben gehad, heeft Ninevé nú bergen van 
lijken….

(Vers 4)
Met dat woordje vanwege aan het begin van 
dit vers, noemt Nahum de reden van het 
oordeel. 
Dr. H. Bout merkt bij dit vers op: ‘De Heere 
geeft hier rekenschap van Zijn doen’.
Er wordt de vergelijking met een hoer ge-
maakt: een verleidelijke knappe hoer, die vele 
volken in haar netten ving. Die benaming 
hoer komt later weer terug: in het Bijbelboek 
Openbaring. In Openbaring 17 en 18 wordt 
het toegepast op ‘het grote Babylon, de moeder 
van de hoeren’. Het gaat in deze beschrijving 
om een beeld van de politiek van Assyrië. 
Ninevé is knap, het heeft grote aantrekkings-
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kracht op andere volken die deze weelde ook 
wel willen. 

Maar nu komt het oordeel over haar, omdat ze 
als een hoer mensen heeft aangetrokken door 
wat ze aanbood. En wat was dat uiteindelijk? 
Occulte praktijken, seksuele verdorvenheid, 
valse godsdienst, politieke gunsten, scháám-
teloze welvaart. Ze benaderde Israël er zelfs 
mee! Om haar er (ook) toe te bewegen zich 
aan haar over te geven. Hoererij en toverij zijn 
verboden in Israël en vormen samen een ver-
zamelbegrip voor allerlei afkeurenswaardige 
praktijken. Zie 2 Koningen 9: 22. 

(Vers 5)
God maakt er een einde aan. Let weer op 
dat ‘Ik zál u’! De behandeling die zij krijgt, 
past bij een hoer. Op het gebied waar(op) zij 
zondigt, ligt ook haar straf. Vergelijk en lees 
Jesaja 47: 3, Ezechiël 16: 37 – 41 en Jeremia 
13: 26. De HEERE Zélf zal ervoor zorgen 
dat de bewondering van allen die zich met 
haar inlieten, in afschuw omslaat. De profeet 
trekt dan het beeld door: haar naaktheid, haar 
ware gedaante, wordt onthuld. Ze zal met af-
schuw en minachting worden behandeld. De 
vernedering zoals beschreven, was gebruikelijk 
voor iemand die op overspel was betrapt. Zie 
daarvoor o.a. hier bovengenoemde teksten. 
‘Van alle gouden bergen die beloofd werden, is er 
niet één overgebleven’ ( J. Westerink).

(Vers 6)
En alsof deze vernedering nog niet genoeg 
is, wordt de hoer ook besmeurd en bespot. 
Er wordt gegooid met vuil. Weerzinwekkende 
dingen of vuil op iemand werpen drukt de 
meest smadelijke behandeling uit die maar 
bestaat. Zo wordt en is voor iedereen duidelijk 
dat er nul komma nul overblijft van de macht 

en aantrekkingskracht van Ninevé. Zoals zij 
de volken verleidde, onderdrukte en minacht-
te, zo wordt ze zelf behandeld. Ze zal te kijk 
gezet worden - dat is een voorwerp zijn van 
openlijke smaad! De bittere gevolgen van de 
zonde. Hier passen woorden als van Galaten 
6: Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het 
vlees verderf oogsten (vers 8a).

(Vers 7)
De volken zullen met verbazing naar Ni-
nevé kijken. Maar er zal geen volk bij zijn 
dat medelijden met de stad heeft. Zij heeft 
haar ondergang verdiend! Zij die van nie-
mand vriend was, heeft ook niemand die haar 
beklaagt. Wie God afwijst, heeft geen trooster. 
Er is geen hoop voor Ninevé. De uitdruk-
king medeleven betuigen is letterlijk het hoofd 
schudden. Het zal in ieder geval zo zijn, dat 
niemand meer in haar buurt wil komen. In af-
schuw zal men bij Ninevé wegvluchten!  Ook 
is er niemand die om haar rouwt. Niemand 
zal willen komen om te troosten. Ninevé heeft 
afgedaan, haar rol is uitgespeeld. Zo vergaat 
het álle koninkrijken waar niet met God en 
Zijn wet gerekend wordt….En dan blijft er 
geen troost over….

(Vers 8 - 10)
Ninevé spiegelde zich aan het machtige No-
Amon of Thebes. Dit was de hoofdstad van 
Boven-Egypte. In 663 v. Chr. werd de stad 
- ondanks haar strategische ligging - door 
de Assyriërs ingenomen en geplunderd. Dat 
was ongeveer 50 jaar voor de ondergang van 
Ninevé. Ondanks de grootte van de stad, 
beschermd door water, sterke muren en de zee 
(de Nijl) als vestingwal, lukte het de Assyriërs 
de stad te veroveren! Deze stad leek, net als 
Ninevé, onoverwinnelijk maar ging tóch ten 
onder!
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Al waren Cusj en Egypte haar krachten en 
Put en Libië tot hulp, ook deze legers konden 
de stad niet van de ondergang redden. Zij 
kon geen stand houden tegen de Assyriërs, 
met als gevolg dat de bevolking werd wegge-
voerd. Daaronder viel ook dat kleine kinde-
ren verpletterd werden op de hoeken van alle 
straten. Dat was helaas geen uitzondering. 
Ook Psalm 137: 9, Jesaja 13: 16, Jeremia 13: 
14, en Hoséa 10: 14 en 14: 1 spreken hiervan. 
Kinderen waren lastig en van weinig waarde 
voor de vijand. Zij konden na verloop van tijd 
een nieuw bedreiging vormen. Verder werden 
de aanzienlijken en groten ook niet gespaard. 
Zij werden onder de commandanten verloot 
als krijgsbuit. Het toont weer het radicale van 
Gods oordelen aan!

(Vers 11)
Ninevé had kunnen leren van No-Amon. Wat 
zij bij No-Amon deed, zal bij haar worden 
gedaan. Waarom zou zij anders zijn? Zoals zij 
anderen heeft behandeld, zal zij nu zélf wor-
den behandeld. Het oordeel dat zal worden 
voltrokken, is als het drinken uit de beker van 
de toorn van de HEERE. Vergelijk Jesaja 51: 
21, Jeremia 25: 27 en Ezechiël 23: 32 – 34. 
Ninevé zal er zoveel uit te drinken krijgen dat 
het dronken wordt en beneveld. Zo zal de stad 
als een dronken man hulpeloos en machteloos 
zijn. De stad zal op zoek gaan naar een vesting 
(schuilplaats) maar zij zullen die niet kunnen 
vinden en niemand zal hen die aanbieden. 
Wat een tegenstelling met Nahum 1: 7: Hij is 
voor de Zijnen tot een vesting op de dag van de 
benauwdheid. 

Kernboodschap Nahum 3: 1 – 11:
God laat niet met Zich spotten en Zijn wet 
achteloos aan de kant schuiven. Dat maakt dit 
Bijbelgedeelte wel duidelijk. Ninevé dacht dat 

het zich alles kon veroorloven en ongestoord 
haar gang kon gaan. Dat blijkt een fatale 
misrekening! Als God met Zijn oordelen 
komt - daar gaat het hier weer over - blijft er 
helemaal niets over van de grootheidswaan-
zin- en denken van Ninevé. En dat geldt voor 
élke macht en voor élk rijk dat niet met God 
rekent!  Ook anno 2016. Uiteindelijk geldt dat 
voor élk mens… Op de dag dat God defi-
nitief afrekent met al Zijn en mijn vijanden 
(HC Zondag 19, vr. en antw. 52) zal er geen 
schuilplaats zijn voor allen die dachten hun ei-
gen gang te kunnen gaan. En hun eigen leven 
te kunnen leiden! Het loopt uit op één groot 
fiasco! Wat een heerlijke troost om dan van 
Nahum 1: 7 te weten! 

Gespreksvragen 
1. In de Inleiding staat dat Gods oordelen 

kómen over de zonden. Kunnen wij daar 
in onze tijd ook al iets van zien? Of

 mogen we dat niet (zó) aanwijzen en 
benoemen?

2. Praat er met elkaar over door wat de beel-
den van vers 2 en 3 bij u oproepen. 

3. Ninevé heeft er velen verleid (vers 4).
 Wat zijn in onze tijd (en dan met name 

voor  Gods gemeente) de grote verleidin-
gen? 

4. Wat hebben de hoererij van Ninevé en de 
stad Babylon uit Openbaring 17 en 18 met 
elkaar te maken?

 Lees daarvoor gedeelten uit Openbaring 
17 en 18.

5. Wat zeggen de verzen 5 t/m 7 ons over de 
gevólgen van de zonde?

6. Wat is het meest kenmerkende en daarmee 
aangrijpende verschil tussen Nahum 3: 11 
en Nahum 1: 7? Praat hier met elkaar over 
door.
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bijbelstudie n.t.
Ds. M. van der Zwan

Geloof als een mosterdzaad
(Mattheüs 17 : 1-23)

(1-13)
Als de apostelen aan de Heere Jezus vragen 
om hun geloof te vermeerderen, antwoordt 
Hij: ‘Als u een geloof had als een mosterd-
zaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeg-
gen: Word ontworteld en in de zee geplant, 
en hij zou u gehoorzamen.’ (zie Lukas 17:6) 
Een soortgelijke uitspraak doet de Heere in 
Mattheüs 17: 20, waar Hij in plaats van over 
een boom over een berg spreekt. Zouden de 
discipelen het geloof hebben als een mosterd-
zaad, dan zou deze berg zich op het bevel van 
de apostelen verplaatsen. Bovendien voegt 
de Heere eraan toe dat voor iemand met een 
dergelijk geloof niets onmogelijk is. Deze 
uitspraken zijn veelzeggend. Een mosterdzaad 
is heel erg klein, maar het heeft een enorme 
kiemkracht en dat geldt dus ook voor het 
geloof. Wie geloof heeft, is tot grote dingen in 
staat. De vraag die we hierbij kunnen stellen 
is, welk geloof er nu wordt bedoeld? Wat is de 
inhoud van dit geloof?

Het antwoord op deze vraag vinden wij in het 
eerste gedeelte van Mattheüs 17. De Heere 
Jezus gaat met Petrus, Johannes en Jakobus 
een hoge berg op. Waarom Hij deze drie 
discipelen meeneemt, weten wij niet. Wel zien 

wij dat zij straks ook mee mogen als de Heere 
Jezus in gebed gaat in de Hof van Gethse-
mané. Zij hebben blijkbaar een bijzondere 
plaats in de discipelenkring gekregen. Daarom 
mogen zij met de Heere mee de berg op. 
Om welke berg gaat het dan? In de traditie 
zijn zowel de Tabor als de Hermon aange-
wezen, maar het is zelfs niet zeker of het wel 
één van deze bergen is geweest. Dat is ook 
niet zo belangrijk, Mattheüs noemt de berg 
slechts om aan te geven dat de drie discipelen 
afgezonderd van de anderen iets heel bijzon-
ders krijgen te zien en te horen. Op een berg 
verandert de Heere Jezus van gedaante.

De profeet Jesaja schrijft in het bekende 
hoofdstuk 53 over ‘De Knecht van de 
HEEREN’ dat Hij ‘geen gestalte of glorie’ 
had. ‘Als wij Hem aanzagen’,  zo vervolgt 
Jesaja, ‘was er geen gedaante dat wij Hem 
begeerd zouden hebben.’ Daardoor viel de 
Knecht van de HEERE verachting ten deel. 
Jesaja profeteert hier van de Heere Jezus, 
maar hoe anders ziet Hij er nu op die berg in 
Galilea uit! ‘Zijn gezicht straalde als de zon, 
en Zijn kleren werden wit als het licht’ (vers 
2). De Heere Jezus toont hun Zijn Goddelijke 
heerlijkheid. 
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Het blijft echter niet alleen bij deze bijzon-
dere gedaanteverwisseling. Er verschijnen ook 
twee mannen die met Hem spraken. Het blij-
ken Mozes en Elia te zijn, die beiden een heel 
bijzondere plaats in de geschiedenis van God 
met Zijn volk Israël hebben gekregen. Door 
Mozes had God Zijn Wetten aan het volk 
Israël bekendgemaakt. Elia was één van de 
grote profeten die op een bijzondere manier 
ten hemel is gevaren, zonder te sterven. Som-
migen zien in Mozes de vertegenwoordiger 
van de Wet en in Elia de vertegenwoordiger 
van de profeten. De Wet en de profeten, dat 
is dus dat gedeelte van de Bijbel dat wij nu 
het Oude Testament noemen. Tot dan toe de 
volledige Heilige Schrift, waardoor God Zich 
openbaarde. 

Op de berg in Galilea staat de Heere Jezus 
nu tussen de Wet en de Profeten in. Daarmee 
zou zichtbaar worden dat Hij de vervulling is 
van de beloften die God in het Oude Testa-
ment heeft gedaan. Hoewel deze uitleg niet 
door iedereen wordt gedeeld, is er daarentegen 
volledige overeenstemming dat hier aan de 
discipelen wordt getoond dat Jezus de be-
loofde Messias is. In Zijn heerlijke gedaante 
staat Hij tussen deze twee ‘grootheden’ in en 
stijgt daardoor boven hen uit. Daarmee gaat 
de belofte in Deuteronomium 18: 15 e.v. in 
vervulling.

Dat wordt nog duidelijker wanneer er een 
lichtende wolk verschijnt, waaruit een stem 
klinkt. Deze wolk is geen gewone regenwolk, 
maar dezelfde wolk, waaruit God met Mozes 
sprak gedurende de woestijnreis van het 
volk Israël. Deze wolk verscheen ook bij de 
inwijding van de tempel die onder leiding van 
koning Salomo was gebouwd (1 Koningen 8 
en 2 Kronieken 5). Het gaat hier om de wolk 

van de heerlijkheid van de HEERE waarvoor 
de discipelen evenals de mensen in het Oude 
Testament niet kunnen blijven staan. 

Vanuit deze wolk klinkt dan ook de stem van 
de HEERE dat Jezus Zijn geliefde Zoon is, 
in Wie Hij een welbehagen heeft. Daarom 
roept Hij de discipelen, maar ook ons als lezer 
van dit Evangelie op, om naar Hem te luis-
teren. Dat wil zeggen, dat je niet alleen hoort 
wat Hij zegt, maar dat ook ter harte neemt en 
uitvoert. Kortom, omdat de Heere Jezus de 
unieke Zoon van God is, verdient Hij onze 
gehoorzaamheid.

Zoals bij Mozes op de Sinaï (Exodus 19: 16), 
zo verschijnt God bij de Heere Jezus, opdat 
de discipelen in Hem zullen geloven. Waarom 
moest dat op deze manier? In het geval van 
Mozes is daar misschien wel een voorstelling 
bij te maken, omdat hij een mens was zoals 
wij. Het was daarom niet vanzelfsprekend dat 
het volk Israël Mozes als geestelijk leider
zou erkennen. Je moet als mens toch enig 
gezag of charisma hebben, willen anderen 
aannemen wat je zegt. Mozes zei van zich-
zelf dat hij dat niet had. Misschien was hij 
wel helemaal niet zo’n leider, maar door de 
verschijning laat God zien, dat Israël niet om 
hem heen kan.

De vraag is dan of van de Heere Jezus het-
zelfde geldt als van Mozes. Kun je zomaar het 
gezag van de Heere Jezus ondermijnen? Het 
voorbeeld uit Mattheüs 16: 13-23 is wat dat 
betreft veelzeggend. Petrus belijdt daar welis-
waar eerst dat de Heere Jezus de Christus is, 
maar even later bestraft (!) hij Hem, omdat hij 
niet uit de voeten kan met de aankondiging 
van Zijn lijden en sterven. Blijkbaar was de 
uitstraling van de Heere Jezus op dat moment 
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voor Petrus toch niet indrukwekkend genoeg. 
Dat is nu op de berg waar de Heere schittert 
en God spreekt echt anders. Daar ligt Petrus, 
die eerst nog dacht zich nuttig te kunnen 
maken door drie tenten te bouwen, samen met 
de andere discipelen te beven van angst. Het is 
de Heere Jezus Die hen opricht. Zo wordt van 
Godswege nogmaals aan hen geopenbaard wie 
de Heere Jezus is. 

Dat gebeurt bovendien terwijl de Heere op 
weg is naar Jeruzalem, waar Hij Zijn lijdens-
weg zal volbrengen door Zich op Golgotha 
te laten kruisigen. De gang naar deze an-
dere berg buiten Jeruzalem is voor de Heere 
Jezus een weg van diepe vernedering. Hij zal 
worden gehangen aan een hout, terwijl in 
de Wet staat dat een ieder die aan een hout 
hangt vervloekt is. Hangend aan het kruis, zal 
de Heere Jezus roepen tot Zijn Vader in de 
hemel: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U 
Mij verlaten!’ Dat roept vragen op, zoals die 
ook in een bekend lied zijn verwoord: 

‘Is dat, is dat mijn Koning, 
dat aller vaad’ren wens,
is dat, is dat Zijn kroning?
Zie, zie aanschouw de Mens!
Moet Hij dat spotkleed dragen,
dat riet, die doornenkroon,
lijdt Hij die smaad, die slagen,
Hij God, Uw eigen Zoon?’

Op een berg in Galilea beantwoordt de 
HEERE God deze vraag bevestigend: ‘Ja, dit 
is Hem, Uw Koning, de Christus. Jezus van 
Nazareth is Mijn geliefde Zoon van God in 
Wie Ik een welbehagen heeft. Daarom moet 
iedereen naar Hem luisteren.’ Straks, na de 
opstanding van de Heere Jezus uit de doden, 
zullen de discipelen het begrijpen, maar nu 

blijven er alleen maar vragen over. Daarom 
verbiedt Hij hen om over het gebeurde spre-
ken, want zij zouden alleen maar verwarring 
zaaien. Men zou er onder meer een signaal
in kunnen zien dat de Heere Jezus een ein-
de gaat maken aan de Romeinse overheer-
sing. 

Intussen heeft de verschijning van Elia bij 
de discipelen de vraag opgeroepen, waarom 
de schriftgeleerden zeggen dat hij eerst moet 
komen. Hoe zij nu tot deze vraag zijn geko-
men wordt door verklaarders op verschillende 
manieren uitgelegd. In ieder geval heeft de 
HEERE Maleachi het volgende laten profete-
ren: 

‘Zie, Ik zend tot u,
de profeet Elia,
voordat de dag van de HEERE komt,
die grote en ontzagwekkende dag.’ 
(Maleachi 4:6)

Het is bekend dat in de tijd waarin de Heere 
Jezus als Mens op aarde was, niet alleen onder 
de schriftgeleerden, maar ook onder de Joodse 
bevolking in het algemeen, de verwachting 
leefde dat Elia zou komen. De Heere Jezus 
leert Zijn discipelen dat Elia reeds is  geko-
men, maar dat hij niet is herkend en uit-
eindelijk is gedood. Zoals hij zal nu ook de 
Zoon des Mensen lijden. Deze uitspraak van 
de Heere Jezus doet de discipelen inzien dat 
met Johannes de Doper de profetie van Elia’s 
komst in vervulling is gegaan. Wederom een 
aanwijzing dat de Heere Jezus, Die na Johan-
nes is gekomen, de  Messias is Die Israël en 
de wereld is beloofd. 

(14-23)
Wanneer dan de vraag is gesteld door welk 
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geloof niets voor een mens onmogelijk zou 
zijn, dan gaat het dus om het geloof in Jezus 
als de Zoon van God. Geloof dat zich uit door 
naar Hem te luisteren en Zijn woorden ter 
harte te nemen. Als de Heere met de drie dis-
cipelen de berg is afgedaald, wordt Hij echter 
geconfronteerd met het ongeloof van de overi-
ge discipelen. Zij hebben een jongen niet van 
zijn bezetenheid kunnen bevrijden. Anders 
dan het woord ‘maanziekte’ doet vermoeden, 
gaat het hier niet om een kwaal die niet met 
medische kennis behandeld kan worden. Er is 
hier dus ook geen sprake van wat wij vandaag 
epilepsie noemen. De jongen is namelijk in de 
greep van een demon, een geest die samen-
spant met de duivel, de mensenmoordenaar 
van het begin. Daardoor heeft deze demon 
een vernietigende invloed op de jongen die hij 
gevangen houdt, maar er zijn geen menselijke 
mogelijkheden hem daarvan te bevrijden. Al-
leen Goddelijke (vol)macht kan mensen van 
deze duistere machten bevrijden. 

Volgens Mattheüs 10: 8 hebben de discipelen 
een dergelijk volmacht ontvangen. Toch sla-
gen zij er niet in om de jongen van de demon 
te bevrijden. De wanhopige vader richt zich 
smekend tot de Heere om zijn zoon, die hij zo 
vreselijk ziet lijden, te verlossen van zijn beze-
tenheid. De Heere Jezus gaat op de bede van 
deze vader in. Opvallend is hoe het ongeloof 
van de discipelen de Heere Jezus aangrijpt: ‘O 
ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik 
u nog verdragen?’ Er klinkt op z’n minst grote 
teleurstelling in door, maar ook onbegrip over 
het feit dat zij de demon niet konden uitdrij-
ven. Zij misten klaarblijkelijk het vertrouwen 
in Jezus als de Messias, maar zij zijn daarvoor 
niet te verontschuldigen. De woorden en 
daden van de Heere Jezus dwingen tot geloof, 
maar het was er niet. Had het slechts de 

grootte van een mosterdzaad gehad, dan had 
de wanhopige vader zich niet tot de Heere 
hoeven wenden. 

Hoe komt een mens tot dit geloof? ‘Dat 
geloof komt niet in eigen kracht’, schrijft pro-
fessor Van Bruggen in zijn commentaar, ‘maar 
in de kracht van de Heere. De mens rest hier 
niet anders dan gebed, heel intens, met vasten 
begeleid. Geloof is belijden en vertrouwen, dat 
onze hulp van boven komt.’ Zo ontvingen de 
discipelen de volmacht van de Heere Jezus om 
demonen uit te drijven. Zij hadden naar Hem 
moeten luisteren en Zijn woorden ter harte 
moeten nemen. Het is een opdracht vanuit
de hemel, die voor ons allen geldt en dàn…? 
Dàn is niets onmogelijk voor een ieder die 
gelooft. Dan gebeuren er wonderen. Dan 
kan zelfs een zondaar zalig worden, want 
nadat de Heere Jezus Zijn discipelen over het 
geloof heeft onderwezen, kondigt Hij voor de 
tweede keer in het Evangelie naar Mattheüs 
Zijn lijden, sterven en opstanding aan. Langs 
deze weg zal God zondaren met Zichzelf 
verzoenen. De reactie van de discipelen doet 
vermoeden, dat zij de woorden van hun Heere 
maar ten dele meekrijgen. Zij zijn namelijk 
bedroefd. Zij hoorden Hem wel, maar namen 
Zijn woorden niet ter harte. Dat wordt anders. 
Nu is het nog de tijd van het onbegrip, maar 
straks loven zij God, omdat Jezus’ woorden 
in hun hart zijn afgedaald. Het geloof in 
Jezus als de Zoon van God in  Wie God een 
welbehagen heeft hun ongeloof en onbegrip 
verdreven. 

Gespreksvragen
1. ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie 

Ik Mijn welbehagen heb; luister naar 
Hem.’Bespreek met elkaar wat deze 
woorden van God ten aanzien van de 
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Heere Jezus, voor u persoonlijk betekenen. 
Wat betekenen zij voor de wereld om ons 
heen?

2. De discipelen vallen bevreesd neer, als zij 
de stem uit de wolk horen. In hoeverre is 
deze reactie voor u persoonlijk herken-
baar?

3. De maanzieke jongen is in werkelijkheid 
bezeten door een demon? Bespreek met 
elkaar de vraag of bezetenheid ook in onze 

tijd nog voorkomt en geef zo mogelijk 
voorbeelden daarvan.

4. De Heere Jezus reageert heel emotioneel 
op het ongeloof van Zijn discipelen. Hoe 
gaat u met uw eigen ongeloof om en in 
welke weg komt het geloof tot ons. 

5. ‘Alle dingen zijn mogelijk voor wie 
gelooft.’ Bespreek met elkaar wat deze uit-
spraak betekent voor u, voor de gemeente 
en voor de wereld.

van de voorzitter
Ds. W. Westland

Werfkracht
Op de eerste vergadering van onze mannen-
vereniging in Sliedrecht, werden we attent 
gemaakt op ingekomen post. Het was een 
pakket met folders voor leden-werving, en 
een aantal nummers van de Hervormde Vaan. 
Bedoeld om er mee aan de slag te gaan. Aan 
alle verenigingen is dit pakket toegestuurd. Bij 
een persoonlijk gesprek is het fijn, als je iets 
kunt aanreiken.

Doet u mee? Niet denken: het helpt toch niet. 
Als we terugkijken, zijn er de jaren door toch 
telkens weer nieuwe leden bij gekomen. Dan 
hier, dan daar. Laat er ook in dit komende 
seizoen werfkracht van onze verenigingen 
uitgaan! Neen, het gaat niet om ons, maar om 
het onderzoek van Gods Woord. De zegen 
daarvan gun je ook een ander. Tot opbouw 
van Gods Koninkrijk, en tot eer van Zijn 
naam!

Bondsdag in Putten
Als dit oktober-nummer verschijnt, is de 
Bondsdag dichtbij: D.V. zaterdag 29 oktober. 
Het thema is: Er is hoop, ook nu! Een actueel 
onderwerp, zeker gezien de tijd, waarin wij 
leven. Meer dan ooit hebben we toerusting en 
bezinning nodig. Om tot zegen te kunnen zijn 
in kerk en samenleving.
We zien dan ook uit naar uw en jouw komst. 
Elders in dit blad vindt u het volledige pro-
gramma van deze Bondsdag, en ook enkele 
aanwijzingen van onze tweede secretaris. 
Wanneer dat mogelijk is, spreek met elkaar af 
om samen te reizen. Dat maakt de reis naar 
Putten gezelliger en goedkoper. En het is 
goed voor het milieu.
Graag tot ziens in Putten!

Tenslotte
Een hartelijke groet, ook van de andere be-
stuursleden.
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‘Onder een vergrootglas’

Ds. P. van der Kraan

In betrekkelijk korte tijd ving ik in het 
theologisch landschap van onze dagen twee 
seismische signalen op waarover ik met u wil 
nadenken. Ik ga ervan uit dat u weet wat seis-
mische signalen zijn. Ze duiden op verhoogde 
activiteiten van de aarde diep onder het op-
pervlak, die tot aardbevingen kunnen leiden. 
Mensen doen er goed aan die signalen niet te 
negeren, maar ze omwille van hun leven ter 
harte te nemen.   

Het eerste seismische signaal ving ik op via 
het augustusnummer van Wapenveld, het blad 
van de reünistenvereniging van de CSFR. 
Daarin bespreekt dr. Wim Dekker het on-
langs verschenen magnum opus van wijlen ds. 
G. Boer dat is uitgegeven onder de veelzeg-
gende titel Tijdbetrokken vreemdelingschap 
(850 blz., De Banier). Dekker stelt vragen 
bij de theologische erfenis van Boer die al-
les te maken hebben met de manier waarop 
predikanten vandaag gestalte geven aan hun 
roeping. Hij ziet enerzijds hoe Boer zijn nek 
ver uitsteekt (denk aan zijn briefwisseling met 
prof. dr. H. Berkhof ), maar anderzijds ook 
hoe Boer een terugtrekkende beweging maakt 
bijvoorbeeld wat betreft zijn theologische 
waardering van de ethische theologie, waar-
van Noordmans in zijn dagen een belangrijke 

vertegenwoordiger was. Terwijl Boer in zijn 
afscheidspreek van Huizen juist waarschuwde 
voor een onvruchtbaar isolement, gevolg van 
een kramp om alles bij het oude te laten. De 
doordenking van dit spanningsveld brengt 
Dekker tot de vraag waarom we niet heel 
eigentijds kunnen zijn, maar tegelijk in 
de prediking minder vrijblijvend dan ooit. 
Die laatste opmerking is bij Dekker vooral 
gekoppeld aan de Woordbediening van Boer. 
Dekker benadrukt als het eigene van Boer 
de Godsleer: ‘Voor Boer is God niet zonder 
meer God in Christus, liefdevol bewogen over 
de wereld. Voor Boer is God de Schepper, die 
door de zonde vertoornd is over Zijn gevallen 
schepselen. In de eeuwige Raad heeft de Mid-
delaar, de eeuwige Zoon van God, zich echter 
beschikbaar gesteld om het offer te brengen. 
Zo is er verzoening voor doodschuldige 
zondaren mogelijk (a.w. p. 13).’ Nadenkend 
over de vraag of er een tegoed is in het werk 
van Boer dat onze aandacht verdient, schrijft 
Dekker‘… dan denk ik zelf het meest aan zijn 
spreken over God. Wij durven vandaag niet 
meer zo over God spreken, zoals hij dat deed, 
ook niet in de kringen van de Gereformeerde 
Bond. Soms dacht ik bij het lezen van dit 
dikke boek: is de geestelijke erfenis vandaag 
misschien vooral in de Hersteld Hervormde 

Seismische signalen
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Kerk terecht gekomen?’ Dekker nuanceert 
door eraan toe te voegen dat hij onvoldoende 
weet heeft van de prediking in de HHK. 
Maar hij heeft die vraag wel gesteld. Dekker 
een beetje kennende, veronderstel ik dat het 
bepaald geen losse flodder is. Ik heb het me 
tenminste nogal aangetrokken. En hopelijk ik 
niet alleen!

Het tweede seismisch signaal ving ik op via 
de brochure Psalm en Lied (verkrijgbaar via 
jpprince@kpnplanet.nl), die dr. P. van Harten 
uitgaf naar aanleiding van de bundel Weer-
klank. Dat de auteur nadrukkelijk wijst op 
het primaat van de psalmen in de eredienst, 
zal niet verbazen. Op zijn bespreking van een 
aantal liederen uit Weerklank ga ik hier niet 
in. Wel raad ik elke kerkenraad aan om kennis 
te nemen van de inhoud van de brochure, die 
niet is geschreven door een kille criticus,
maar een betrokken waarnemer.  Met u 
kijk ik naar wat de auteur vragenderwijs 
schrijft over de prediking. Nadat hij ge- 
waagt van verschuivingen in de prediking
binnen ‘vele hervormd-gereformeerde ge-
meenten’ met als gevolg ‘een sterkere na-
druk op het verbond dan voorheen’, waarbij 
‘een geïdealiseerde visie op de gemeente en 
verbondsautomatisme niet zijn uit te sluiten’, 
vervolgt hij: ‘…kan het zijn dat de oproep tot 
bekering en de noodzaak van persoonlijke 
wedergeboorte in veler prediking minder
sterk aanwezig zijn dan voorheen? De actua-
liteit en de uitdagingen van deze tijd kun-
nen overheersend zijn in de prediking.’ De
auteur gaat nog wat verder op deze proble-
matiek in. Wat mij trof was, zij het anders 
verwoord, de overeenkomst met bovenstaande 
boekbespreking op het punt van de vraag naar 
de adressering van de geestelijke erfenis van 
Boer.

Nog eens luisteren we naar Dekker: ‘Vandaag 
zijn veel gemeenten en predikanten in de 
Gereformeerde Bond volop in verandering. 
Vanwege de wisselwerking tussen tijd en 
gemeente van nu komen allerlei accenten 
anders te liggen dan vroeger: wegzakken in 
de midden-orthodoxie zou Boer het noemen, 
hoewel die midden-orthodoxie vandaag meer 
evangelische kleur heeft dan toentertijd. Het 
komt echter in veel opzichten neer op aanpas-
sing aan de tijd.’ 

Is verandering van liturgie daarbij het juiste 
antwoord? Van Harten citeert ds. P. Ous-
soren (van de Naardense Bijbel) die twaalf 
jaar geleden uit ervaring sprak: ‘Liturgische 
vernieuwingen? Ik zou er niet aan beginnen. 
Ze brengen mensen niet bij de kerk en ze 
houden ze er ook niet bij.’ Dekker vraagt zich 
af waarom de vaak gekozen aanpassing aan de 
tijd nodig is? ‘Biedt contextualisering (po-
gen kerk te zijn in deze tijd, PvdK) niet juist 
ook de mogelijkheid om de tegenspraak, het 
andere, het vreemde te laten horen? Het hoeft 
toch niet per se aanpassing te betekenen?’ Om 
dan met deze hamvraag te eindigen: ‘Waarom 
zouden we niet heel eigentijds kunnen zijn 
maar tegelijk minder vrijblijvend dan ooit? 
Wat was het geheim van het feit dat er onder 
de preken van Boer echt iets gebeurde? Laten 
we met die vraag nog maar eens een tijdje 
bezig blijven.’

In dit verband is de onlangs door Areopa-
gus en Theologische Universiteit Apeldoorn 
gehouden predikantenconferentie ‘Storende 
woorden. Over bekering in de prediking’ een 
wolkje als eens mans hand, zeker als we letten 
op het aantal deelnemers. Het is echter een 
begin waarvan we hopen en bidden dat het 
een olievlekwerking krijgt. 
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Serie Tien Geboden

Het zesde gebod
U zult niet doodslaan!

Ds. A.D. Goijert

Een gesprek tussen twee mannenbroeders op 
een mannenvereniging over het zesde gebod 
gaat zo: De een zegt: “Dat gebod heb ik nog 
nooit overtreden, ik heb geen moord begaan, 
ik heb nog nooit in de gevangenis gezeten.” 
De ander zegt: “Ook dit gebod overtreed ik 
elke dag. Ik ben een moordenaar.” Die eerste 
broeder heeft er nog niets van begrepen, ook 
al heeft hij wellicht meerdere preken over 
zondag 40 gehoord. Hij heeft nog niet goed 
in de spiegel gekeken. Hij is nog niet door de 
Heilige Geest ontmaskerd.
Als er 1 gebod vaak wordt overtreden, dan is 
het wel het zesde. De aarde is doordrenkt van 
bloed. Dat begon al direct na Gen 3. Hoeveel 
mensen zijn er in de loop van de eeuwen al 
door mensenhanden omgebracht! De wereld 
is een groot slagveld en het gaat altijd maar 
door, dan hier, dan daar. Dagelijks lees je het 
in de krant: oorlog, terreur, zinloos geweld, 
agressie, afrekeningen, roofmoord enz. Ja 
maar, daar doen wij zelf toch niet aan mee?  
Aan moord en doodslag?  Waarmee begint de 
overtreding van dit gebod? Wat is de wortel? 
Haat, afgunst, jaloezie, boosheid, wraakge-
voelens, drift. Allemaal verkapte vormen van 
doodslag.  Zie de uitleg van de HC, die zoals 
altijd de Bijbel naspreekt. God wil het niet 
hebben. Dat eist Hij: niet doden! Waarom wil 

God dat eigenlijk niet? Omdat ieder mens 
een beelddrager van God is.  De mens lijkt 
op God. Hij is door God gewild, bedoeld. 
God schiep elk mens met als doel om God 
te loven en voor Hem te leven. Leven om te 
loven. (Ps. 119:88) God bepaalt het leven van 
een mens. Hij staat aan het begin (geboorte) 
en aan het eind (sterven). Hij geeft en neemt. 
Daar blijven wij van af.  Hij vraagt eerbied 
voor het leven.  Wij mogen menselijk leven 
niet vernietigen, maar verdedigen, respecteren, 
er voor opkomen. We doden het leven van een 
ander niet en van onszelf ook niet. Zelfdoding 
is een verschrikkelijk iets. God beware ons er 
voor! Dat doe je ook zomaar niet. Ieder mens 
wil leven. Wat kan er een wereld van ellende, 
eenzaamheid, angst, haat, depressie, teleurstel-
ling, minderwaardigheidsgevoel achter zitten! 
Wie kan dat peilen? Een vlaag misschien 
van verstandsverbijstering, een schreeuw om 
aandacht, een protest. Laten we oppassen met 
harde oordelen! Niet elke zelfmoordenaar 
naar de hel verwijzen. Komt het oordeel ons 
toe?

We stellen nog een paar zaken aan de orde. 
Mag je wel in het leger? Daar leer je mensen 
doden. Je leert er schieten. Ja, dat mag. Dit 
woord voor doden betekent: wederrechtelijk 
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Hier is weer de jaarlijkse informatie voor u als 
trouwe of nieuwe bezoeker van onze Bonds-
dag. We staan immers voor de 76e Bondsdag 
in het 83-jarig bestaan van onze Hervormde 
Mannenbond. 

Hartelijk welkom op D.V. zaterdag 29 okto-
ber in de Oude Kerk te Putten.
Onze bondsdag is in de loop der jaren uitge-
groeid tot een goede traditie die we niet graag 
willen missen. Velen zien weer verlangend 

leven ontnemen. In een oorlog kan het recht 
aan onze kant zijn.
Vallen abortus en euthanasie er ook onder?  
Zeker en verder elk ongewenst leven  een 
gewenste dood geven. Moord in de moe-
derschoot. Vreselijk. Een kind dat zich niet 
verdedigen kan. Denk ook aan kindermishan-
deling en -uitbuiting en -arbeid en -misbruik. 
Hoe zit het met de doodstraf ? Mag dat wel? 
Die is niet voor niets afgeschaft. In Nederland 
al in 1870. In geval van moord een Bijbelse 
straf. Zie Gen 9:6. Maar laat niemand eigen 
rechter spelen. De overheid draagt het zwaard. 
Om te gebruiken, zie Rom. 13. De overheid 
is dienares van God. Toch is voorzichtigheid 
geboden. Soms blijkt iemand geen dader te 
zijn en als het dan te laat is?

Je kunt iemand doden met je hart. Daar over 
gaat de rechter niet, alleen de hoogste Rech-
ter. Hij kent onze gedachten. Onze verborgen 
plannen. Hij hoort elk woord, ziet elk gebaar. 
Hij weet of we iemand met onze woorden 
doden. Zoals: “Ik zal het je betaald zetten”; 
“Mijn wraak zal zoet zijn” ; “Jij maakt het 
niet lang meer”; “Ik kan je wel vermoorden”. 
En allerlei verwensingen waarin erge ziekten 

voorkomen. Krijg de …. Je kan een ander 
zo gemakkelijk beschadigen, soms voor zijn 
leven lang. Mag je met je eigen lichaam doen 
wat je wilt? Zeker niet. Wij zijn de Heere 
verantwoording  schuldig. Je leven moet je 
niet in gevaar brengen en van een ander ook 
niet. Bijvoorbeeld roekeloos rijgedrag. Niet 
jezelf  dood roken, dood drinken, dood eten 
of juist dood hongeren. Vroeger zei men wel: 
Het is geen man, die niet roken kan. Nu kun 
je beter zeggen: het is geen christen die rookt. 
Al die dingen kunnen ons tot zonde worden. 
Dan worden wij, net als David, die man!
We hebben het over onze naaste die een ziel 
te verliezen heeft voor de eeuwigheid. We 
zijn geroepen hem of haar lief te hebben, 
zoals onszelf. Dat zei Jezus Zelf ! Naast het 
verbod is er dit gebod. Al is het onze vijand. 
Onze naaste die ons wel doden kan. Die mij 
misschien met een dodelijke blik aankijkt of 
doodzwijgt. Moet je die liefhebben? Dat kun-
nen wij zelf niet opbrengen. Jezus bracht het 
wel op. Hij bracht het in praktijk: liefde voor 
vijanden, voor haters, voor grote zondaars. Hij 
hing tussen twee moordenaars aan het kruis. 
Hij redde er een. Die geredde had de onge-
redde lief. Om Jezus, wil. Het kan dus wel! 

Dhr. C.D. Groenendijk Bondsdag 2016
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uit naar de Bondsdag. Iedereen wordt harte-
lijk uitgenodigd. De kerk is ook telefoninsch 
bereikbaar via de koster dhr. A.B. v.d. Bor, tel. 
0341-353583.
Op de achterzijde van dit blad staat het cen-
trale thema van deze dag “Hoop, ook nu!”
De regelingscommissie heeft, o.l.v. dhr. G. 
Dijkgraaf, zich weer goed ingezet. Raam-
biljetten zijn verzonden naar de plaastelijke 
secretaris met het verzoek deze op een in 
het oog lopende plaats op te hangen. Ook de 
uitnodigingen met de agenda zullen door de 
plaatselijke besturen aan de leden worden door 
gegeven met een woord van hartelijke aan-
beveling. Het is ieder jaar een grote vreugde 
de Bondsdag te mogen beleven om samen te 
luisteren en te zingen. Leden die nog nooit 
geweest zijn worden aangeraden deze bijzon-
dere dag nu eens bij te wonen.
Organisatorisch moet alles natuurlijk goed 
geregeld zijn, zodat u zich op uw gemak voelt. 
De leden van de regelingscommissie zijn 
herkenbaar door een identiteitsplaatje met het 
opschrift “regelingscommissie” op de rever van 
hun colbert.

Hier volgen enkele mededelingen voor de 
Bondsdag

1. Vervoer
Wie per trein komt, kan vanaf het station Put-
ten gebruik maken van de buslijndienst 107 
Ede, de vertrektijden zijn 08.36 uur en 09.36 
uur. U moet dan uitstappen in het centrum 
van Putten bij de halte “Centrum” aan de 
Voorthuizerstraat, het is dan nog enkele minu-
ten lopen naar het gebouw “De Aker” waar de 
ontvangst plaats vindt en waar de gelegenheid 
geboden wordt om tegen individuele betaling 
koffie of iets anders te nuttigen. Komt u met 
eigen vervoer dan neemt u op de snelweg A28 
de afslag “Strand Nulde”. U volgt dan de bor-

den Putten en in Putten volgt u “parkeren De 
Aker”. U rijdt via de Papiermakersstraat naar 
de ruime parkeerplaats achter het gemeen-
tehuis. Voor het gebouw “De Aker” geldt de 
blauwe zone (2 uur).

2. Gebouw “De Aker”
In gebouw “De Aker” aan het Fontanusplein 2 
treft u in de hal de regelingscommissie achter 
de balie. U kunt daar terecht voor eventuele 
vragen, het ophalen van de lunchbon en het 
kopen van een referaat en u kunt er een va-
kantiegids meenemen van VOOR ELKAAR 
vakantieweken van de Hervormde Vrouwen-
bond. Tevens wordt u de gelegenheid geboden 
om tegen individuele betaling koffie of iets 
anders te nuttigen. Er is een garderobe, echter 
zonder toezicht. In de nabijheid van de in-
formatie balie kunt u ook nog oude referaten 
kopen. Ook “de Aker” is telefonisch bereikbaar 
via de manager dhr. H. Slurink,
tel. 0341-351887.

3. Gebruik van de lunch
Als u zich heeft opgegeven voor de lunch, dan 
bent u in het bezit van een lunchbon of kunt u 
deze afhalen bij de regelingscommissie voor-
dat de Bondsdag begint. Deze bon moet u bij 
het betreden van de grote zaal in “De Aker”, 
waar de maaltijd genuttigd wordt, afgeven aan 
de regelingscommissie. Zorgt u er voor uw 
bon gereed te houden, want dat bevordert de 
doorstroming van de vele lunchgebruikers. U 
wordt verzocht via de linkerdeur naar binnen 
te gaan. De secretaris van elke vereniging is 
geïnformeerd over de prijs van de uitgebreide 
koffietafel voor slechts € 12,50. De lunch 
wordt aangeboden door de opstelling van twee 
“lopende buffetten” langs te lopen.
De deur aan de rechterzijde is voor hen 
met eigen lunchpakket. Zij kunnen gebruik 
maken van de andere lokaliteiten om daar de 
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lunch te nuttigen. Daar wordt ook een buffet 
opgesteld. Broodjes, koffie, frisdrank is daar 
verkrijgbaar.

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

5. Machtiging
In het programma, dat op de bank ligt in de 
kerk, treft u een eenmalige machtiging aan. 
Deze kunt u eventueel gebruiken voor de 
collecte. Op dit formulier moet u uw IBAN 
rekeningnummer vermelden!

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

7. Opname Bondsdag
De Bondsdag zal opgenomen worden. U 
kunt via www. kerkomroepputten.nl, kiezen 
voor Hervormde Gemeente Putten (PKN), 
luisteren(boven in het scherm), live meeluis-
teren, live Oudekerk kiezen of u luisterd later 
naar de opgenomen Bondsdag. 
Het is mogelijk om via een computer, labtop 
en tablet vrij te kunnen luisteren en kunt u 
ook de beelden zien.

VERzOEK
De regelingscommissie verzoekt de
secretarissen tijdig opgave te doen

van de te bestellen lunches.
Dit moet plaatsvinden voor 

22 oktober.
 We ontmoeten elkaar graag op

D.V. zaterdag 31 oktober in Putten
om te luisteren, te zingen en de
onderlinge band te versterken.

Een goede en
gezegende Bondsdag toegewenst.

Tevens kunt u later de Bondsdag beluisteren 
en bekijken via de linken die geplaatst worden 
op onze website www. Hervormde Mannen-
bond.
We bidden en hopen op een gezegende dag, 
goede ontmoetingen en op een goede en 
trouwe opkomst van onze leden.

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

Organisatienieuws

Wijzigingen adresboekje 2015
Er is een nieuw adresboekje uit. De volgende 
wijzigingen daarin doorvoeren: 
1) de MV “Elim’’ te Werkendam (blz. 11) 
heeft een nieuwe secretaris: dhr. J.J. de Koster, 
Wiepstelling 13, 4251 SG Werkendam.
2)de MV “Elimelech’’ te Bruchem/Kerkwijk/
Delwijnen (blz. 10) heeft een nieuwe voorzit-
ter: ds. A. van Zetten, Perengaard 4, 4033 LL 
Lienden.

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

‘Maar trouwe God, Gij zijt het schild dat 
mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen’

Psalm 3 : 2 ( ber.)

Door zijn Heere is, na een ziekbed, thuis-
gehaald ons trouwe lid

HENK VAN DEN BROEK

op de leeftijd van 87 jaar.

Wij zijn dankbaar voor zijn jarenlange 
betrokkenheid op de kerk en onze 
vereniging.

Wij bidden zijn kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen Gods troostende 
nabijheid toe.

Bestuur en leden
van Mannenvereniging
‘Augustinus’ te Aalburg

Op 19 juli 2016 is door de Heere uit dit 
leven weggenomen ons lid

HARM VELDWIJK

in de leeftijd van 81 jaar.

De Heere vertrooste zijn kinderen en 
verdere familie.

Mannenvereniging “Berea”

Wapenveld, juli 2016

Na een korte periode van ziek zijn,
heeft de Heere uit ons midden 
weggenomen, ons trouw en meelevend
lid

JACOBus sCHROEVERs

op de leeftijd van 81 jaar.

De Heere vertrooste zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen.

Bestuur en leden
van Mannenvereniging
“Boaz” te Arnemuiden

“Ik zal raadgeven, Mijn oog zal op u zijn.”

Psalm 32 : 8

Met droefheid geven wij u kennis dat de 
HEERE op 31 augustus 2016 uit ons 
midden heeft weggenomen, ons trouw 
meelevend lid

GERRIT DE BRuIN

op de leeftijd van 84 jaar.

De HEERE schenke Zijn troost en 
verdere nabijheid aan zijn vrouw, kinderen 
en (achter) kleinkinderen.

Bestuur en leden
Mannenvereniging 
“Onderzoekt de Schriften”
Bilthoven
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BOND VAN HERVORMDE MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

UITNODIGING
VOOR DE

BONDSDAG 2016
D.V. ZATERDAG 29 OKTOBER 

IN DE OUDE KERK TE PUTTEN

Aanvang: 10.00 uur

Thema: “Hoop, ook nu!”
AGENDA:

 1. Opening door de 1e voorzitter, ds. W. Westland
 2. Referaat door prof. dr. M.J. de Vries te Papendrecht:   

“Hoop in de wereld”
 3. Betuiging van aanhankelijkheid aan zijne Majesteit de Koning
 4. Bespreking van de ingekomen vragen
 5. sluiting morgenvergadering door ds. J. van Dijk
 6. PAuzE van 12.00 – 13.30 uur
 7. Opening middagvergadering door ds. J.P. Nap
 8. Referaat door ds. J.J. ten Brinke te stolwijk:

“Hoop in mijn leven”
 9. zangpauze
10. Bespreking van de ingekomen vragen
11. sluiting door ds. J.M. Molenaar

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

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


