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Meditatie

Geur van liefde - Stank van haat!
‘Nog twee dagen...’
Mattheüs 26: 1-16

Ds. J.M. Molenaar

De vraag
Tegen deze achtergrond staan Maria en Judas. 
Allebei dicht bij Jezus. Alleen zijn het twee 
uitersten: de geur van de liefde tegenover de 
stank van de haat. 
Aan het begin van de Matthäus-passion 
vraagt de evangelist aan ons: ‘Wat is Jezus jou 
waard? Dichtbij de Heere Jezus gebeurt er 
namelijk altijd wat. Waar sta je ergens op de 
lijn? Ben je nu een Maria-figuur? Of ben je 
een Judas-type?’ Je kunt natuurlijk snel klaar 
zijn met die vraag. ‘Natuurlijk ben ik niet 
een soort Judas. Wat denk je wel? Natuurlijk 
ben ik meer een Mariafiguur. Misschien niet 
helemaal zo, maar ik sta natuurlijk wel aan 
de goede kant.’ O ja? Natuurlijk? ‘De Bijbel 
spreekt wel over heilszekerheid, maar nergens 
lees ik van heilsvanzelfsprekendheid (C.A. 
Tukker).’ Het is echt niet verkeerd om bij 
tijden je zaken na te kijken. ‘Wat is Jezus mij 
waard?’

Jezus en Maria
Simon ontvangt Jezus in zijn huis. De man-

nen liggen aan. De maaltijd wordt opgediend. 
En ineens komt een vrouw naar Jezus toe. 
In dit evangelie wordt haar naam niet eens 
genoemd. Ze blijft naamloos en sprakeloos. 
Ze komt alleen iets doen. Nouja, iets? Ze 
komt naar de Heere Jezus met een hele voor-
raadkruik nardusmirre. Dure zalf, waar zelfs 
koningen mee gezalfd worden. Ze breekt de 
hals van de kruik. Ze giet de kruik in één 
keer leeg over het hoofd van Jezus. Ze mag 
dan sprakeloos zijn, maar haar daden zeggen 
genoeg. Dit is een vrouw die enorm veel van 
Jezus houdt. Alles wat koud was in haar leven 
is door Hem verwarmd. Alles wat hard was 
in haar leven is door Hem gebroken. Als een 
bloem is haar ziel voor Christus opengegaan. 
De leerlingen zien er echter niet zo veel in. 
‘Wat is dit voor een verspilling? Denk aan de 
armen.’ Sympathiek van hen, niet waar? Ze 
hebben goed naar Jezus geluisterd. Hij had 
hen er meer dan eens op gewezen: ‘Vergeet de 
armen niet.’ 
Het is maar een apart gebeuren in dat huis 
van Simon. Mevrouw zegt niets. De leerlin-

Het zijn meteen twee uitersten. De Matthäus-passion opent zich en direct is het zwart - wit; 
liefde - haat; Maria - Judas. Inmiddels heeft de Heere Jezus Zijn preken over het laatste oordeel 
afgerond. De overgang is nogal abrupt, want ineens klinkt het uit Zijn mond: ‘Nog twee dagen 
dan zal de Mensenzoon overgeleverd worden om gekruisigd te worden.’ Donker! Ook wel apart. 
Met dat Jezus dat zegt komen de geestelijke leiders bijeen. Voorzitter: Kajafas. Agendapunt: 
Het Jezusprobleem. 
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gen zeggen des te meer. De discussie loopt 
hoog op. Iedereen vindt er wat van. 

Alleen midden in die schreeuwerige sfeer 
klinkt ineens de stem van Jezus. ‘Laat haar! 
Val haar niet lastig. Zij heeft een goed werk 
gedaan. Ze deed het aan Mij, voor Mij!’ Jul-
lie zitten te rekenen, maar deze vrouw heeft 
zich laten raken. Trouwens, liefde rekent niet. 
Liefde is als zalfolie. Het doortrekt alles. Het 
kruipt door de kleinste kieren. Het laat zich 
niet tegenhouden. ‘Zij deed dit als voorbe-
reiding op Mijn begrafenis.’ Maria is mis-
schien de enige in het Evangelie die voorvoelt 
wat komen gaat. Ze zalft Jezus zoals doden 
gezalfd worden. De geur van het leven geurt 
tegen de geur van de dood in. ‘Nog twee 
dagen...’ Straks gaat een Koning de dood in, 
Die de dood aankan, Die tegen de dood op 
kan. Jezus zegt: ‘Goed zo!’ Ineens gaat het niet  
meer over Maria, maar over Jezus. Hij geeft 
straks alles. Zijn leven wordt gebroken zoals 
die kruik. Zijn bloed zal vloeien zoals die zalf. 
De grootste daad van liefde. Meer dan een 
zondaar ooit kan bedenken of vermoeden.
Of vindt u dat te verkwistend? Had dat van 
u niet zo nodig gehoeven? Dat kruis en dat 
graf... U hoort het wel, maar het doet u niet 
veel. Een lijdende Jezus? Een stervende
Jezus? En dan ook nog voor anderen? Nou, 
nou...

Jezus en Judas
Van Judas hoeft het niet meer. Hij is er klaar 
mee. Nu gaat het heel hard. De vergadering 
van Kajafas is bij elkaar gekomen. Ineens stapt 
Judas binnen. Dat komt goed uit! Het is ook 
snel geregeld. De prijsafspraak wordt gemaakt. 
Hij verkoopt Zijn Meester voor een grijpstui-
ver. Onthutsend. ‘Judas, één van de twaalven...’ 
Ook intiem geweest met Jezus. Maanden met 

Hem opgelopen. Waarom
doet Judas dit? Is die liefdesgeur dan zo ver-
schrikkelijk voor hem? Wil hij ordinair
geld verdienen? Is hij gewoon afgeknapt
op die ‘Jezusbeweging’? Waarom heeft
Jezus Judas eigenlijk uitgekozen? Houdt
Hij hem niet tegen? Wist Hij dit dan niet? 
Stop! Waar de Bijbel over zwijgt, moeten
wij ook zwijgen. Alleen u heeft gelijk. Het 
zijn twee bewegingen: Judas levert Jezus
over aan de vijand en Jezus levert Judas over 
aan zijn eigen blindheid, hardheid en duister-
nis.

Jezus en ik
Wat een verschil! De één stroomt over van 
liefde en de ander van haat. Maria: het beste 
is nog niet goed genoeg. Judas: de Meester 
is niet meer waard dan een grijpstuiver. En 
dwars daar doorheen baant Jezus de weg naar 
Golgotha. ‘Nog twee dagen...’ Hij gaat naar 
het graf. Hij geeft verkwistend veel. Toch? 
Zijn leven, Zijn bloed, Zijn alles. Wat doet 
het met mij? Heb ik dat nou echt nodig? Of 
had het voor mij ook niet zo nodig gehoeven? 
Welke kant gaat het nu in mijn leven uit? 
Liefde zoekt immers altijd een uitweg.
Wijd ik mijn leven nu echt aan Hem?
Vroeger best enthousiast, maar nu? Of vooral 
weten wat anderen moeten hebben en kennen, 
maar zelf ? Waar is de hartelijke liefde tot 
Christus? 

Het begin van de Matthäus-passion zet
twee uitersten tegenover elkaar. Naar wie
ruik ik eigenlijk? De geur van de liefde?
Of begint het te ruiken in mijn leven naar er-
gernis en haat? In de nabijheid van de Heere 
Jezus gebeurt er altijd wat. Ga het
eens na. Je ziel en je zaligheid hangt er van
af. 
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bijbelstudie o.t.
Ds. E. de Mots

De psalm van Habakuk
Habakuk 3

(Vers 1)
Na de vragen en antwoorden in Habakuk 1 
en 2, volgt nu een gebed. Een ‘antwoord’ op de 
stilte van Habakuk 2: 20. Het als in Psalm 65: 
1: ‘De lofzang klimt uit Sions zalen, tot U met 
stil ontzag’. De gebruikte woorden in dit vers, 
de drie sela’s (vers 3, 9 en 13) en het naschrift 
in vers 19 geven aan dat dit gebed als Psalm is 
gezongen. Vermoedelijk ook in de tempel. De 
term sjigjonot is een term uit de muziek. Zie 
ook de aanhef in Psalm 7.

(Vers 2)
Een vaak bepreekte tekst. Habakuk belijdt 
dat de HEERE hem heeft geantwoord. In 
het 1e hoofdstuk worstelde hij er nog zo mee 
dat God hem niet hoorde (Hab. 1: 2).  De 
profeet realiseert zich (heb ik gevreesd) dat 
de toestand van het volk zo erg is, dat God 
het wel móet oordelen. God zal Zijn werk 
vervullen: in oordeel tegenover de vijand en 
in genade tegenover Israël. Nodig is dat God 
Zijn werk in het leven behoudt. Hij alleen kan 
het in het leven behouden in het midden van 
de jaren. Hij kan dat ons bekendmaken als 
we dat vergeten zijn of nodig hebben. Als wij 
het moeilijk hebben en Gods toorn of tucht 
voelen, mogen we Hem eerbiedig herinneren 
aan Zijn ontferming!

(Vers 3)
Vanaf dit vers volgt een herhaling van de 

daden van God  in het verleden ten bate van 
Zijn volk. T/m vers 15 hebben we te maken 
met een theofanie: een Godsverschijning. God 
verschijnt om het oordeel over de vijanden van 
Zijn volk te voltrekken en Zijn volk te bevrij-
den. Hij maakt Zijn heerlijkheid zichtbaar. 
Teman is een plaats die nauw verbonden is aan 
Edom en Paran ligt ten Westen van Edom. 
Beide plaatsen liggen ten Zuiden van Juda.

Het is zoals ds. B.M. van den Bosch schrijft: 
‘De toekomst is aan de HEERE, want Hij komt, 
en hoe!’ En intussen denken we ook aan de dag 
dát en hóe de Heere Jezus zal komen….!

(Vers 4)
Zijn komen is als een glans als van het zonlicht. 
Vgl. Deuteron. 33: 3–4. De licht- of zonne-
stralen komen uit Zijn hand. Zij bedekken of 
verhullen Wie God werkelijk is! Zijn macht 
gaat erachter schuil. 

(Vers 5)
Met Zijn komst, komen er rampen mee: de 
pest. Hij verteert door de plaag van de pest wat 
vóór Hem is en laat de gloed van een verkoold 
gebied áchter Zich. Overigens worden de pest 
en de gloed als personen voorgesteld. De ene 
persoon gaat voor God uit als een schilddrager 
(vgl. 1 Sam. 17:7) en de andere persoon komt 
direct achter Hem als een dienaar (vgl. 1 Sam. 
25: 42). 
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(Vers 6 en 7)
In deze twee verzen zien we welke indruk de 
komst van God maakt op de schepping en op 
de mensen. God kwam van ver en heeft Zich 
hier a.h.w. opgesteld als een Krijgsheld om 
de vijanden te oordelen. Hij stond: als Iemand 
om Wie niemand heen kan en ook niets en 
niemand kan blijven staan. Hij keek: als Eén 
Die dwars door alles heen kijkt. De heiden-
volken springen er door op! Samengevat: niets 
en niemand houdt het maar als God komt. Is 
hetzelfde niet te lezen in Openbaring 6 vanaf 
vers 12? De eeuwige wegen zijn van Hem: wat 
van God is zal (blijven) bestaan!

Habakuk ziet de effecten van Gods ingrijpen 
ook in de gebieden van Kusjan en Midian, 
twee nomadenvolken. In hun tenten huist en 
heerst het onrecht. Maar ook zij sidderen als 
God in Zijn grootheid en majesteit voorbij 
trekt.

(Vers 8 en 9)
Na deze beschrijving van de komst van God, 
stelt de profeet vragen over Gods toorn. Er 
staan drie begrippen die te maken hebben 
met Gods toorn: ontbrand, toorn en verbol-
genheid. Daarna volgt een opsomming van 
Gods wapens en Zijn tegenstander. Habakuk 
spreekt over de rivieren en de zee in algemene 
zin. Zij zijn het doelwit van Gods kracht. Het 
ging God daarbij om het heil van Zijn volk. 
Daarom reed Hij op Zijn paarden en Zijn 
wagens. Uiteraard is dit symbolisch bedoeld. 

Dit beeld wordt in vers 9 doorgetrokken. De 
boog als wapen wordt tevoorschijn gehaald 
en is klaar tot gebruik. God lost hiermee de 
eden in die Hij aan de aartsvaders zwoer. Die 
brengt Hem ertoe om de stammen van Israël 
te bevrijden. Vgl. Deuteron. 32: 4-42. Met een 

enorme voortgestuwde watermassa (rivieren) 
spleet de HEERE de aarde. Het toont Gods 
almacht in Zijn oordeel.

(Vers 10)
Hier worden de bergen en de watervloed als 
personen voorgesteld. Zij beven van angst en 
laten hun stem klinken en heffen hun handen op 
om uiting te geven aan hun ontzag voor God. 
Om zijn gevoelens onder woorden te brengen, 
maakt Habakuk in zijn beschrijving gebruik 
van Psalm 77: 17 – 21. De dichter van de 
Psalm heeft dezelfde gevoelens als hij. 

(Vers 11)
Zon en maan staken hun eeuwenlange loop. 
Hun licht treedt terug. Zij trekken hun glans 
in bij het zien van de alles te boven gaande 
lichtglans van Gods majesteit. Hun licht is 
zelfs overbodig (!) bij het licht van Gods pijlen 
en de gloed van Zijn glinsterende speer. Gods 
pijlen zijn schiet- en werpwapens die Hij 
tegen de vijand gebruikt. Wellicht valt te
denken aan bliksemstralen die van Gods
troon uitgaan en de mensen verschrikken. 
Daar kunnen wij ons bij een hevige en
félle onweersbui toch wel iéts bij voorstel-
len? 

(Vers 12 en 13)
De HEERE doorkruist de aarde in Zijn 
gramschap. De heidenvolken worden door 
Hem vertrapt of verdorst. Een uiterst pijnlijke 
en diepe nederlaag voor de heidenvolken! 
Maar het is alles tot heil van Zijn volk. Tot heil 
van Zijn Gezalfde. Het is moeilijk om dit op 
de Heere Jezus toe te passen. Hij hoeft niet 
gered te worden maar brengt die redding Zélf. 
Wie deze Gezalfde dan wel is, blijft onzeker. 
Gedacht wordt aan een Davidische koning, 
een buitenlandse vorst of het volk zelf. Dat 
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laatste lijkt in dit verband het meest voor de 
hand te liggen. 

Het huis van de goddeloze: dit lijkt een ver-
wijzing te zijn naar Habakuk 2: 9. Het huis 
van de koning van Babel. Het dak van het huis 
is mogelijk de koning zelf. Hij staat aan de 
top. Habakuk ziet dan hoe de HEERE dat 
verbrijzelt, van boven tot beneden, tot op het 
fundament toe. Tot de hals, dat is tot de grond 
toe!

(Vers 14 – 15)
Nu beschrijft Habakuk dat de HEERE ervoor 
zorgt dat de strijders door eigen toedoen de 
nederlaag zullen lijden. Een grote bemoedi-
ging voor de profeet (en het volk): hij ervoer 
hoe de vijanden op hem aanstormden. En hoe 
zij zich erin verheugden om hem het leven in 
het land onmogelijk te maken. Zij wilden hem 
verslinden: dat wijst op de gewelddadige inbe-
zitname van zijn leven en alles wat hij heeft. 
Maar de HEERE betrad met Zijn paarden de 
zee, de schuimkoppen van grote wateren. 

(Vers 16)
Na deze indrukwekkende beschrijving van 
het optreden van de HEERE, volgt de reactie 
van de profeet. Hij is diep onder de indruk. 
Dat heeft een sterke uitwerking op heel zijn 
lichaam: zijn buik siddert, zijn lippen trillen. 
Hij siddert en zijn beenderen geven geen steun 
meer. Meerdere keren is er in dit hoofdstuk 
sprake van een emotionele reactie op Gods 
daden. Zie ook vers 2 en 7. Een zelfde erva-
ring had Daniël, zie Dan. 8: 27 en 10: 8. Ha-
bakuk sidderde niet van angst, maar vanwege 
de indrukwekkendheid van wat hij hoorde. 
Hij was er ondersteboven van!

Tegelijk (!) is er sprake van een diepe rust 

met het oog op de dag van de benauwdheid. 
Dat is de dag dat Babel het volk zal aanval-
len. De profeet weet dat hij door die dag heen 
zal komen, omdat de HEERE de vijand zal 
verslaan. Dat is hier het wonderlijke: aan de 
ene kant onder de indruk van Gods optreden. 
En aan de andere kant (vol) vertrouwen zoals 
blijkt uit wat volgt. 
‘Het gezicht van dit komen van God doet Haba-
kuk sidderen en geeft hem een rustig vertrouwen’ 
(ds. B.M. van den Bosch).

(Vers 17 en 18)
Eveneens veel bepreekte tekstwoorden. Vaak 
op een Dankdag. Het is een uitwerking van 
het rustig wachten van vers 17. Die rust vindt 
Habakuk in God Zelf. Al zijn de omstandig-
heden beroerd zoals aangegeven in vers 17. 
Allemaal als gevolg van de dag van benauwd-
heid. Maar dan tóch….tóch is er reden tot 
vreugde! Vers 18 loopt ervan over! Het zal 
zelfs een verheugen zijn in God van mijn heil. 
Om te zetten als ‘de God van mijn Jezus’! 

(Vers 19)
En hier dan hét geheim: De HEERE Heere 
is mijn kracht! Vgl. Psalm 18: 33 en 34. Dat 
zorgt ervoor dat Habakuk voeten als die van 
de hinden heeft. Dat is dat hij met vreugde en 
kracht zijn weg vervolgt. Ja, hij zal met zegen 
zijn weg gaan! Dit is de climax van dit pro-
fetenboekje! Tegelijk ook ‘het antwoord’ voor 
het grote probleem waarmee Habakuk wor-
stelde. De gelovige zal léven! En Gods gunst 
wordt ervaren te midden van zeer moeilijke 
omstandigheden! 

Samengevat
De Psalm van Habakuk laat Gods macht en 
grootheid zien. En ‘trek’ van God die we de 
geschiedenis van Israël dóór zien. Zijn komst 
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bijbelstudie n.t.
Ds. M. van der Zwan

‘Hij is hier niet, want Hij is opgestaan’
(Mattheüs 28)

brengt scheiding: (Zijn) vijanden zullen 
vergaan maar de rechtvaardige zal door het 
geloof leven. Dat gaat wel met de nodige strijd 
en beproeving gepaard. Maar dwars daardoor 
heen horen we ook van het vertrouwen en 
het wachten op de HEERE. Iets dat we in 
het NT ook tegenkomen. Geloofsvertrouwen 
gegrond ín en óp het volbrachte werk van de 
Heere Jezus Christus. In en door Hem zijn
al de Zijnen meer dan overwinnaars (Rom.
8: 37). Het gaat heen naar die toekomst 
waarop de eeuwige vreugde in alles te horen 
en zien zal zijn!

Gespreksvragen
1.  Wat heeft vers 2a ons te zeggen als het 

gaat om het werk in Gods Koninkrijk?

2.  Bidden we weleens: denk in Uw toorn aan 
ontferming? Zo ja, wanneer?

3.  Wat leren/zeggen de verzen (3 t/m 15) ons 
over Gods komst?

4.  N.a.v. vers 16: herkennen wij ook iets van 
emoties op Gods boodschap? (Dat kan bij 
een preek zijn of iets dat wij in de Bijbel 
lazen/lezen).

5.  Waarom is dat rustig wachten van Haba-
kuk (vers 16) zo bijzonder?

6.  Wat hebben Habakuk 3: 18 en Filippen-
zen 4: 4 met elkaar te maken?

7.  Net als bij Nahum de vraag: wat heeft u 
geleerd van de Bijbelstudie over Habakuk?

In deze laatste Bijbelstudie over het Evangelie naar Mattheüs staan wij stil bij de opstanding 
van de Heere Jezus uit de doden. Het is opvallend hoe gering de omvang van het verslag is dat 
Mattheüs daarvan geeft. Wie daaraan de conclusie verbindt dat het hier om een gering feit gaat, 
vergist zich. Alles wat tot nog toe door Mattheüs is beschreven, heeft alleen betekenis, omdat de 
Heere uit de doden is opgewekt en nu leeft en regeert tot in eeuwigheid.
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1-10
De enigen die Mattheüs als getuigen van 
het lege graf opvoert, zijn Maria Magdalena 
en de vrouw die door Mattheüs ‘de andere 
Maria’ wordt genoemd. Zij hadden ook bij de 
begrafenis van het lichaam van de Heere Jezus 
tegenover de ingang van het graf gezeten 
(Matth. 27:61). Als getuigen van Zijn begra-
fenis hebben zij nu dus ook gezien dat Zijn 
lichaam zich niet meer in het graf bevond. Op 
deze manier deelt Mattheüs mee, dat er geen 
enkele twijfel is over de werkelijk lichamelijke 
opstanding van de Heere Jezus hoeft te be-
staan. Het voor mensen onvoorstelbare, heeft 
plaatsgevonden. Wat de Heere meermalen 
vóór Zijn dood heeft voorzegd, is in vervul-
ling gegaan. 

Dat neemt niet weg, dat door de eeuwen heen 
is beweerd, dat de opstanding van de Heere 
Jezus en het lege graf door de eerste chris-
tenen verzonnen of bedacht zijn. De wijze 
waarop Mattheüs en de andere evangelisten er 
verslag van doen, tonen echter aan dat het hier 
niet om een verzonnen verhaal gaat waarmee 
zij hun lezers willen bedriegen. Bij bedrog 
moet een verhaal namelijk zo geloofwaardig 
mogelijk overkomen. In dat geval zouden in 
de tijd dat Mattheüs het Evangelie beschreef 
zeker geen vrouwen als getuigen worden 
opgevoerd. Hun getuigenis werd namelijk niet 
voor betrouwbaar gehouden. Dat Mattheüs 
de vrouwen wèl noemt als getuigen van het 
lege graf, zelfs als enige, toont aan dat hij niets 
anders dan de feiten heeft willen weergeven. 

Evenals bij de andere evangelisten, vinden wij 
bij Mattheüs geen verslag van de opstanding 
van de Heere Jezus Zelf. Hij maakt alleen 
melding van het lege graf, dat is geopend, 
doordat de zware steen is weggerold. Als eni-

ge vertelt Mattheüs hoe het graf is geopend, 
namelijk door een engel. Deze engel, die niet 
met name wordt genoemd, is op een indruk-
wekkende wijze verschenen. Dat de bewakers, 
die de dode moesten bewaken, daardoor ‘als 
doden werden’ is ironisch te noemen. Opmer-
kelijk genoeg schenkt de engel aan hen geen 
aandacht, maar wel aan beide Maria’s. Hij 
stelt hen gerust, omdat zij Jezus zoeken. Wie 
de Heere uit liefde zoeken, hoeven niet bang 
te zijn.

De engel verkondigt hun de verheugende 
boodschap dat de Heere is opgewekt uit de 
doden. Hij nodigt hen ook vriendelijk uit 
om het lege graf te bezien. Vervolgens geeft 
hij hun de opdracht om de discipelen van 
het gebeurde op de hoogte te stellen. Daar-
naast moeten zij de discipelen mededelen 
dat de Heere hen in Galilea wil ontmoeten. 
Deze laatste opdracht moet bij de discipelen 
herkenning  oproepen. De Heere had immers 
vóór Zijn gevangenneming in de kring van 
Zijn discipelen gezegd: ‘Maar nadat Ik opge-
wekt zal zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea’ 
(Matth. 26:32). De engel sluit zijn boodschap 
af met de woorden: ‘zie, ik heb het u gezegd’. 
Daarmee geeft hij aan dat de opdrachten die 
hij gegeven heeft van Hogerhand afkomstig 
zijn.

Dat de beide Maria’s deze opdracht ook zo 
opvatten, blijkt uit het feit dat zij vervolgens 
haastig het  graf verlaten en op weg gaan om 
de discipelen te informeren. Zij zijn daarbij 
vervuld met een mengeling aan  gevoelens. 
Enerzijds is daar de vrees, vanwege het 
ontzagwekkende dat heeft plaatsgevonden. 
Anderzijds zijn zij vervuld van vreugde, omdat 
de Heere leeft! Plotseling staat Hij dan Zelf 
voor hen. Vol aanbidding, zoals je alleen God 
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mag eren, knielen zij neer en grijpen Zijn 
voeten vast. Dan blijkt dat de engel hen niet 
ten onrechte gerust heeft gesteld. De Heere 
is niet alleen daadwerkelijk opgestaan, maar 
begroet de beide vrouwen ook met dezelfde 
woorden van ontferming als de engel. Hij zegt 
namelijk: ‘Wees niet bevreesd’. Ook de wijze 
waarop de Heere over Zijn discipelen spreekt 
is bemoedigend. Hij noemt hen ‘Mijn broe-
ders’. Wat zal het voor de discipelen tot troost 
zijn geweest, dat de Levende, na alles wat 
er is gebeurd, hen (nog steeds) als broeders 
beschouwd.

11-15
Het zijn niet alleen de vrouwen die berichten 
dat de Heere Jezus uit de doden is opgestaan. 
Hetzelfde doen de soldaten die bij het graf de 
wacht moesten houden. Hun motivatie om 
dit bericht te brengen is echter niet dezelfde 
en dat geldt ook voor de doelgroep die zij 
willen infomeren. Zij brengen niet de disci-
pelen die de Heere Jezus volgden, maar de 
overpriesters die zich tegen Hem verzetten, 
van het gebeurde op de hoogte. De gezagheb-
bers in de tempel blijken ook nu weer bereid 
om met geld hun eigen belangen te dienen. 
Dit betekent voor de soldaten dat zij moeten 
verkondigen tijdens de wacht bij het graf in 
slaap te zijn gevallen, waardoor de discipe-
len het lichaam van de Heere weg hebben 
kunnen nemen. Een dergelijk verhaal bracht 
echter voor de soldaten enorm gezichtsverlies 
met zich mee. Het geldbedrag dat de priester 
hun geven, moest dat goedmaken, evenals de 
toezegging dat de overpriesters het voor hen 
bij Pilatus op zouden nemen, als dat nodig 
zou zijn. 

Desalniettemin is het een volstrekt onge-
loofwaardig verhaal waarmee de soldaten de 

straat op worden gestuurd. Immers, zo merkt 
professor Van Bruggen op in zijn commentaar, 
indien de soldaten sliepen, hoe is het dan mo-
gelijk dat zij konden weten dat de discipelen 
het lichaam van de Heere uit het graf hebben 
gehaald. Daarnaast zouden zij nooit vrijuit 
zijn gegaan als zij werkelijk in slaap waren 
gevallen. Dat zouden noch Pilatus, noch het 
Sanhedrin hebben geaccepteerd. In een der-
gelijk geval zouden de soldaten dan ook altijd 
worden vervolgd, maar daar is nu geen sprake 
van. Ondanks deze bezwaren werd het verhaal 
toch door velen geloofd, want Mattheüs deelt 
ons mee dat het verbreiding vond onder de 
Joden. 

16-20
De discipelen hebben intussen ook het bericht 
van de vrouwen ontvangen en zijn op weg 
gegaan naar Galilea. Mattheüs vermeldt 
dat zij gingen naar ‘de berg waar Jezus hen 
ontboden had’. Het is onzeker aan welke 
berg wij hier moeten denken. Is het de berg 
van de zaligsprekingen of een plaats waar zij 
voorheen regelmatig vertoefden? De gegevens 
zijn te summier om daar met zekerheid iets 
over te zeggen. De ontmoeting van de Heere 
met Zijn discipelen op deze berg heeft, wordt 
eveneens kort beschreven. Het ligt voor de 
hand dat er veel meer is gezegd, maar Mat-
theüs beperkt zich tot wat voor zijn lezers 
noodzakelijk is om te weten. 

Zijn discipelen bewijzen Hem, evenals de 
vrouwen, de aanbidding die alleen God 
toekomt, al merkt Mattheüs er ook bij op,  
dat sommigen twijfelden. Een verklaarder 
stelt dat het hier niet voor de hand ligt dat zij 
eraan twijfelden of Hij het echt was, toen zij 
Hem zagen. Zij wisten immers dat zij Hem 
gingen ontmoeten. Daarnaast is het ook niet 
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aannemelijk dat zij Hem niet herkenden, want 
het probleem van de onherkenbaarheid wordt, 
in tegenstelling tot de andere evangelisten, 
door Mattheüs nergens genoemd. Het ligt 
meer voor de hand dat de twijfel samenhangt 
met de situatie, waarin alles zowel hetzelfde 
is gebleven, als ook anders is geworden. De 
Heere is namelijk Dezelfde met Wie zij 
jarenlang hebben opgetrokken, maar Hij is nu 
wel de Verheerlijkte Die uit de doden levend 
geworden is. 

Zijn verheerlijking is voor de Heere geen 
belemmering om in het midden van de Zijnen 
te gaan staan: Hij komt naar hen toe als De-
gene Die alle macht in de hemel en op aarde 
heeft ontvangen. De woorden die de engel in 
aansluiting op de profetie van Jesaja, tot Jozef 
heeft gesproken, worden in Galilea nogmaals 
bevestigd: ‘Zie de maagd zal zwanger worden 
en een Zoon baren, en u zult Hem de naam 
Immanuël geven; vertaald betekent dat: God 
met ons’ (Matth. 1:23). Nu moet Immanuël 
ook aan alle volken bekend worden gemaakt, 
opdat zij Zijn discipelen worden. Zij moeten 
gedoopt worden in de Naam van de Vader, en 
de Zoon en de Heilige Geest, en onderwezen 
in alles wat de Heere Zijn discipelen heeft 
geboden in acht te nemen. Dit is de zoge-
naamde zendingsopdracht die de Heere aan 
de discipelen en in hen, aan geheel de kerk 
meegeeft. 

Opmerkelijk is dat deze discipelen bij hun 
doop onder de ene Naam van de Vader, en de 
Zoon en de Heilige Geest worden gebracht. 
Hier wordt expliciet zichtbaar dat de relatie 
van de Heere Jezus met Zijn Vader méér 
is dan die tussen God en mens. De Zoon 
bevindt Zich op gelijk niveau met de Vader 
en de Heilige Geest. De Heere Jezus staat op 

Goddelijke hoogte en dat geldt ook voor het 
onderwijs dat Hij heeft gegeven. Wij tref-
fen het nu aan de Evangeliën en de andere 
nieuwtestamentische geschriften. De Heere 
Jezus Christus besluit Zijn opdracht met de 
bemoedigende woorden dat Hij, de Heere, 
zoals de HEERE in het Oude Testament, met 
de Zijnen zal zijn. De laatste woorden uit het 
Evangelie naar Mattheüs bevestigen het nog-
maals, de Heere Jezus is God, maar dat niet 
alleen, Hij is God met ons, Immanuël!

Gespreksvragen
1.  Het Evangelie heeft alleen betekenis, 

omdat de Heere uit de doden is opgewekt. 
Welke plaats heeft Zijn opstanding in ons 
geloofsleven? 

2. Waar en hoe ontmoet u weerstand tegen 
het geloof dat de Heere lichamelijk uit de 
doden is opgestaan en het lege graf. Hoe 
verklaart u deze weerstand en hoe gaat u 
ermee om?

3. Bij de ontmoeting in Galilea twijfelen 
sommigen. Het is een twijfel die samen-
hangt met de situatie, waarin alles zowel 
hetzelfde is gebleven, als ook anders. Wat 
is dan hetzelfde gebleven en wat is er 
anders geworden?

4. Na Zijn opstanding uit de doden treedt 
veel meer de Goddelijkheid dan de men-
selijkheid van de Heere Jezus naar voren. 
Wat betekent dit voor ons spreken en 
denken over de Heere Jezus? In hoeverre 
hebben wij meer oog voor Hem zoals Hij 
vóór Zijn opstanding op aarde leefde?

5. Waaraan moeten wij denken bij de woor-
den: ‘…hun lerend alles wat Ik u geboden 
heb, in acht te nemen.’

6. Bespreek met elkaar wat het voor u bete-
kent dat aan de Heere alle macht in hemel 
en op aarde is gegeven.
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van de voorzitter
Ds. W. Westland

Welkom
In IJsselmuiden is enige tijd geleden een 
Jonge-mannen-club gestart met 22 leden, 
onder de naam Jozua. Zij hebben zich inmid-
dels aangesloten bij onze Bond. Daarom wil 
ik jullie ook in ons blad van harte welkom 
heten in ons midden. We hopen dat jullie 
de verbondenheid met andere verenigingen 
positief zult ervaren. De Heere zegene jullie 
bij het onderzoek van Gods Woord.

Naar Veenendaal
Ook in dit nummer wil ik de aandacht 
vestigen op de Huishoudelijke Vergadering, 
op D.V. zaterdag 8 april. Ook nu in gebouw 
Maranatha te Veenendaal, aanvang 14.00 uur 
nm. Deze keer krijgt deze vergadering een 
bijzonder tintje: er wordt afscheid genomen 
van de voorzitter. Vanaf 1993 ben ik lid ge-
weest van het bestuur, en vanaf 2003 voorzit-
ter. Nu acht ik de tijd gekomen om terug te 
treden. Volgens de statuten mag het bestuur 
een voorstel doen voor een nieuwe voorzit-
ter, maar daar is wel de goedkeuring van de 
ledenvergadering bij nodig.
In goed overleg met elkaar willen we ds. J.H. 
Lammers voorstellen als nieuwe voorzitter.
We zijn dankbaar, dat hij bereid is om deze 

taak op zich te nemen. We hopen, dat de le-
denvergadering akkoord gaat met dit voorstel. 
Op het afscheid komen we in een volgend 
nummer terug.

Bijbelstudies
In april komt er weer een nieuwe serie Bijbel-
studies. Ds. E. de Mots en ds. M. v.d. Zwan 
sluiten in dit maart-nummer hun serie af. 
Graag willen we hen van harte bedanken voor 
hun inzet, en we hopen dat hun bijdrage tot 
zegen is voor onze lezers. Ds. W.P. Emaus be-
gint volgende keer met het boek Job, terwijl ik 
de eerste brief van Petrus voor u wil inleiden.

Bondsdag
Ik schreef al over de gezamenlijke Bondsdag 
in verband met de Reformatie-herdenking. 
We zijn dankbaar dat zowel Prof. Dr. A. de 
Reuver en Prof. Dr. A. Baars voor ons willen 
spreken. Het thema is: 500 jaar Reformatie-
Rechtvaardiging en Heiliging. De datum is 
D.V. zaterdag 28 oktober. Zet het vast in uw 
agenda!

Tenslotte
Een hartelijke groet, mede namens de andere 
bestuursleden.

Van de eind-redacteur
Met ingang van het april-nummer zal ons blad in een nieuw jasje worden 
gestoken. Enkele wijzigingen t.o.v. het huidige blad zijn: Van de voorzitter 
komt op pagina 2,  de colofon zal te vinden zijn achter in het blad. Tevens 
kunnen de eerste twee pagina’s en de laatste twee pagina’s worden voorzien 
van kleurrijke foto’s.                                                           Ds J.H. Lammers

Orgaan van de Bond van 
Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag

de hervormde 77e jaargang  ·  nr 4  ·  april 2017

● Werfkracht en Bondsdag  
● Geloof als een mosterdzaad ● Seismische signalen
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‘Onder een vergrootglas’

Ds. P. van der Kraan

De erfenis doorgeven
Terugblik
De herdenking van 500 jaar Reformatie 
mag niet verworden tot een museumbezoek. 
Daar kwam, kort gezegd, de vorige bijdrage 
van ‘Onder een vergrootglas’ op neer. Als we 
dan toch 500 jaar Reformatie herdenken, 
moet de vraag worden beantwoord wat wij 
als erfgenamen van de Reformatie met deze 
erfenis hebben gedaan. Anders geformuleerd: 
herdenken wij dit bijzondere jubileum op bij-
belse manier – dat wil zeggen: vragen wij ons 
af wat de wonderlijke wending in de geschie-
denis, waarmee de naam ‘kerkhervorming’ 
verbonden is, voor ons in deze tijd betekent? 
Over die zaken willen we in het onderstaande 
nadenken.

Coram Deo
Als we de vraag opwerpen wat wij, erfgena-
men van de reformatie, met de erfenis van de 
reformatie hebben gedaan, is het goed enkele 
karakteristieken van deze erfenis te benoe-
men. Eén daarvan is dat de reformatoren de 
mens weer hebben geplaatst ‘coram Deo’: 
voor Gods aangezicht. Dat was niet volstrekt 
nieuw, want de laatmiddeleeuwse mens was 
zich misschien wel meer bewust te leven voor 
Gods aangezicht dan wij ons dat vandaag 
bewust zijn. Echter, de God die de laatmid-
deleeuwse mens zich voorstelde, vertoonde 
vooral de trekken van een strenge, wrekende 
God. Dat beeld overheerste het denken over 
God en Jezus. Deze God kon je niet zelf en 
helemaal niet onmiddellijk benaderen. Om 
Hem te kunnen bereiken, had je een heel 

leger middelaars en voorsprekers nodig die 
voor jou bij God een goed woord deden. Zo 
was er tijdens een eeuwenlange ontwikkeling 
een hele hiërarchie van heiligen en midde-
laars ontstaan, die op grond van hun bij God 
verworven krediet voor ‘gewone’ zondaars 
konden pleiten. En soms (denk aan Maria) 
zelfs als medeverlosser fungeerden. De refor-
matie heeft met deze ‘tussenlaag’ van heiligen, 
pleitbezorgers en middelaars radicaal afgere-
kend. De mens kwam weer regelrecht te staan 
coram Deo: voor Gods aangezicht. 

Schuldig
Er zijn geen heiligen die met hun krediet 
bij God voor ons kunnen pleiten. Ieder van 
ons staat persoonlijk voor God en … staat 
schuldig voor God. De beginwoorden van 
Psalm 130 vatten samen wat heel de Schrift 
getuigt over de relatie tussen mens en God: 
de mens is diep, diep schuldig tegenover de 
heilige en rechtvaardige God. Dat is niet het 
enige wat over de verhouding tussen God en 
mens gezegd moet worden. Het is echter wel 
het eerste. Maar dat gezegd zijnde, is er alle 
ruimte om het door de reformatie herontdekte 
en bevrijdende evangelie van Jezus Christus 
te verkondigen. Om de boodschap te laten 
horen dat de Voorspraak, de Pleitbezorger 
tussen God en zondige mensen altijd bij God 
een willig oor vindt. Omdat Zijn offer God 
volkomen tevreden gesteld en het vuur van 
Gods brandende toorn geblust heeft. Jezus 
Christus is onze Voorspraak aan de rechter-
hand van Zijn hemelse Vader. Eén Middelaar 
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is er slechts tussen God en mensen: Jezus 
Christus de rechtvaardige. En die Ene is meer 
dan genoeg!   

Moed
Als wij werkelijk erfgenamen van de refor-
matie willen zijn, komt het erop aan dat wij 
deze grote woorden spellen. Op de preek-
stoel, tijdens huisbezoek, op een Bijbelkring, 
mannenvereniging, vrouwenvereniging, in het 
jeugdwerk. Toegegeven: de manier waarop 
dat gebeurt en de taal waarin het is verpakt, 
kunnen verschillen van toen. Wij leven hier 
en nu. Maar de goede luisteraar heeft aan 
een half woord genoeg. Hij of zij hoort wel 
hoe in een nieuw taalkleed de ‘oude’, Bijbelse 
tonen doorklinken. Hebben we de moed om 
mensen 500 jaar na de reformatie daarmee 
te confronteren? Er is inderdaad moed voor 
nodig. Niet in dezelfde mate als de reformato-
ren moed aan de dag hebben gelegd, ieder op 
eigen manier. Zij moesten optornen tegen een 
gevestigde orde en kerk. Dat is zo niet meer 
het geval. Toch is er vandaag nog steeds moed 
voor nodig om de grote woorden uit de erfe-
nis van de reformatie te spellen. Wij moeten 
immers optornen tegen de weerstand die in 
ons eigen hart leeft ten aanzien van genoemde 

zaken. Weerstand die ook leeft in elk men-
senhart. Hebben we die moed? Ik ben bang 
dat het hier en daar aan die moed ontbreekt. 
Ik begrijp dat wel. Het is echt niet aantrek-
kelijk om tegen het algemeen gevoelen in te 
gaan. Veel aantrekkelijker is het om mensen 
te bevestigen. Zodat ze aan de kerkdienst een 
fijn gevoel overhouden. Of bevestigd worden 
in hun mening dat ze zelf de heiliging ter 
hand kunnen nemen. Of te horen krijgen 
dat ze zich door God aanvaard mogen weten 
zoals ze zijn. Dan rijst echter de vraag welke 
boodschap overblijft. In ieder geval geen 
boodschap die de naam ‘evangelie’ verdient. 
Want het bevrijdt geen mens die zich schuldig 
kent voor God. Evangelie is ‘goede bood-
schap’ voor mensen die ontdekt hebben dat 
ze voor God niets goeds kunnen doen. Goede 
boodschap die hierop neerkomt dat een mens 
zich om Christus’ wil door God aanvaard 
mag weten, hoe hij het er ook van afgebracht 
heeft. Een boodschap die hierop neerkomt dat 
hij tegelijk zondaar en vrijgesproken is. Een 
boodschap die de handen niet op elkaar krijgt, 
maar toch in 2017 aan actualiteit niets heeft 
ingeboet. Als ze maar frank en vrij, ongeremd 
en onbekommerd wordt gebracht. Aan wie 
het wel en niet wil horen.

Jaarverslag 2016-2017
Ds. J. van Dijk

Van de Bond van Hervormde Mannenverenigingen 
op Gereformeerde Grondslag

Geachte broeders,
In het afgelopen verenigingsjaar mochten de 

volgende activiteiten van onze Mannenbond 
plaats vinden:
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1) Huishoudelijke Vergadering
Op 9 april 2016 hielden we onze Huishou-
delijke vergadering in het Hervormd Wijk-
centrum “Maranatha’’ te Veenendaal. Ds. W. 
Westland, onze voorzitter, opent de vergade-
ring met een meditatief woord over Filippen-
zen 3 vers 10a: “opdat ik Hem mag kennen en 
de kracht van Zijn opstanding’’. Daarna werd 
het jaarverslag van de secretaris en de penning-
meester besproken. Er vond bestuursverkiezing 
plaats: twee hoofdbestuursleden dhr. J. van 
Capelleveen en ds. J. van Dijk waren aftredend 
en herkiesbaar. Zij werden herkozen. Een 
ander hoofdbestuurslid, ds. A.D. Goijert, was 
aftredend en niet herkiesbaar.
In zijn plaats werd gekozen ds. J.M. Molenaar 
te Ede, die zijn verkiezing aannam.
Ons hoofdbestuurslid, ds. J. van Dijk, hield 
een lezing over het thema: “pastorale aspec-ten 
in de Dordtse Leerregels’’ n.a.v. Hoofdstuk 1 
nr. 16, 17 en 18. We zijn dankbaar, dat we in 
eensgezindheid en liefde bij elkaar waren.    

2) Bondsdag 2016
Onze Bondsdag werd gehouden op zaterdag 
29 oktober in de Oude Kerk te Putten. Het 
thema was: “Hoop, ook nu!’’ De voorzitter ds. 
W. Westland stond in zijn openingswoord 
stil bij Hebreeën 13 vers 8: “Jezus Christus is 
gisteren en heden Dezelfde, en tot in eeuwig-
heid’’. In een maatschappij waarin alles snel 
verandert, is Jezus Christus de Hoop van Zijn 
kerk en gemeente. Voor deze bondsdag waren 
twee sprekers uitgenodigd om het thema 
“Hoop’’ uit te diepen: Prof. dr. M.J. de Vries uit 
Papendrecht sprak over “Hoop in de wereld’’ 
en ds. J.J. ten Brinke uit Stolwijk sprak over 
“Hoop in mijn leven’’. We zien het als onze 
roeping om namens de Mannenbond een brief 
te sturen 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 Bondsdag. 

3) Themadagen
Het initiatief voor deze dagen ligt bij de Man-
nenbond van de Chr. Geref. Kerk en onze 
Mannenbond. Ds. J.M. Molenaar heeft in de 
landelijke themadagen commissie de plaats 
ingenomen van ds. J.H. Lammers. Op  
9 april werd een themadag gehouden in 
Tholen. Inleiders waren: dr. M. Klaassen te 
Arnemuiden over “in Christus rechtvaardig” 
en ds. A. van der Zwan uit Dordrecht over 
“in Christus geheiligd”. Op 23 april werd een 
themadag gehouden in ’t Harde. Thema was: 
“geestelijke strijd’’. Ds. J.J. Mulder uit Hedel 
en ds. A. D. Fokkema uit Eemdijk waren de 
sprekers. Op 1 oktober is er een themadag 
in Hoevelaken gehouden. Thema: “Man naar 
Gods hart’’. Ds. H.H. Klomp uit Veenendaal 
sprak over “mannen in het Oude Testament’’ 
en ds. J.C. de Groot uit Dordrecht sprak over 
“mannen in het Nieuwe Testament’’. Op 18 
maart volgde een themadag in Veenendaal. 
Onderwerp was: “Uitzicht, ja/nee’’. Sprekers 
waren ds. G.C. Procee uit Middelharnis en 
ds. J. Belder uit Harskamp. God zegene deze 
bijeenkomsten en de toerusting, die op deze 
dagen uit Zijn Woord ontvangen werd.   

4) Streekvergaderingen
In het afgelopen verenigingsjaar zijn er ver-
schillende streekvergaderingen gehouden. Op  
5 oktober kwam de Streek “Flakkee/
Zeeland/N.Brabant’’ bij elkaar in Nieuwe 
Tonge. Ds. J. van Dijk en dhr. C.D. Groenen-
dijk waren aanwezig. Thema was: “geen water 
bij de wijn doen’’ n.a.v. Efeze 6 vers 10-20. 
Op 9 november werd een streekvergadering 
gehouden voor de Streek “Zwolle’’ in Wilsum. 
Daar waren ds. W. Westland en dhr. C.D. 
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Groenendijk aanwezig. Het onderwerp was: 
“de wederkomst’’. Op 15 november werd de 
Streek “Schoonrewoerd’’ bezocht door ds. J.H. 
Lammers en dhr. J. van Capelleveen. Het on-
derwerp was: “trouw zijn?!’’ Deze avond werd 
gehouden in Noordeloos.
Op 17 november bezochten ds. J. M. Mo-
lenaar, dhr. J. van Capelleveen en dhr. C. 
Oosterom de Streek “Gouda’’ in Gouda. Het 
onderwerp was: “goede engelen’’. Op deze 
avond kwam ter sprake dat de Streek Gouda 
met de Streek Lopik samengevoegd wordt. 
Op 24 november bezochten ds. W. Westland 
en dhr. C.D. Groenendijk de streek “Wilnis 
en Omstreken’’ in Wilnis. Het thema was: “de 
wederkomst’’. 
Op 16 februari kwam de “Streek Nijkerk’’ 
samen in Harderwijk. Ds. J. H. Lammers en 
dhr. J. van Capelleveen waren daar aanwezig. 
Het onderwerp was: “trouw zijn?!”. Het waren 
goede bijeenkomsten. Om dankbaar voor te 
zijn.  

5) Hervormde Vaan
Ds. J.H. Lammers heeft de plaats ingenomen 
van ds. A.D. Goijert als eind-redacteur van de 
Hervormde Vaan. De inhoud van ons blad “de 
Hervormde Vaan’’ werd gevuld met: medita-
ties van hoofdbestuursleden; de lezing van ds. 
J. van Dijk op de Huishoudelijke vergadering 
“pastorale aspecten in de Dordtse Leerregels’’; 
Bijbel-studies over “Nahum en Habakuk’’ 
door ds. E. de Mots en over het “gelijkenissen 
van de Heiland” in het Mattheus-evangelie 
door ds. M. van der Zwan uit Westbroek.
Ds. P. van der Kraan uit Arnemuiden ver-
zorgde de rubriek “Onder een vergrootglas’’ 
en legde de vinger bij actuele onderwerpen 
zoals o.a.: op beleving gericht; Luther en de 
Joden; Open avondmaal?; Seismische signa-
len; het wonder van Borssele. Door de hoofd-

bestuursleden werd de uitleg van de Tien 
geboden vervolgd. Daarna volgen een aantal 
artikelen over de betekenis en uitleg van het 
belijdenisgeschrift de “Dordtse Leerregels’’. 

Ook wordt in de Vaan 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. Fijn, als ons blad “de Her-
vormde Vaan’’ met zegen gelezen en gebruikt 
wordt!  

6) Verdiepingsconferentie 25+
De verdiepingsconferentie is één keer ge-
houden. Op zaterdag 14 januari kwam men 
samen in Woerden. Het thema was: “Gods 
vurige liefde, de intolerantie van God?’’ 
Hoofdspreker was prof. dr. K. van Bekkum. 
De conferenties worden gehouden op de 
tweede zaterdag van september en van januari. 
Het zou fijn zijn als het aantal deelnemers 
zou toenemen. Deze ontmoetingen rondom 
belangrijke Bijbelse onderwerpen beantwoor-
den aan hun doel en worden als leerzaam 
ervaren.   

7) Ledenwerving en Publiciteit
Via de website wordt de publiciteit voor onze 
Mannenbond gezocht en aan de weg getim-
merd. Belangrijk is om de website up-to-date 
te houden.  Themadagen, Streekvergaderin-
gen, Verdiepingsconferentie25+, de Huishou-
delijke Vergadering en de Bondsdag worden 
erop bekend gemaakt. Tevens worden lezin-
gen van Huishoudelijke Vergaderingen en van 
de Bondsdagen op geplaatst. Ook de jaargan-
gen van de Hervormde Vaan zijn digitaal te 
raadplegen. Foldermateriaal is toegestuurd 
naar de Mannenverenigingen.  
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8) Contacten
Het Hoofdbestuur vergaderde zeven keer dit 
seizoen in het Bondsbureau. We hebben als 
hoofdbestuur 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. Door 
het WEB, het samenwerkingsverband met de 
Vrouwenbond, HGJB, Zondagsscholenbond 
en Mannenbond, is opnieuw een digitale 
map “Opvoedingsbron’’ uitgekomen over “het 
gebed’’. 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 
Bondsdagen.
Op 8 oktober 2016 bezochten we de Bondsdag 
van de Chr. Geref. Mannenbond te Nijkerk, 
waar ds. J. Jonkman sprak over: “de satan 
ontmaskerd’’. Op 22 oktober 2016 zijn we 
op de Bondsdag van de Hersteld Hervormde 
Mannenbond in Lunteren geweest, waar ds. W. 
Pieters en ds. P. de Vries onderwerpen hielden 
over “het gezag van Gods Woord’’. Op 12 no-
vember 2016 werd de Bondsdag van Mannen-
verenigingen van de Ger. Gemeenten te Woer-
den gehouden. Door de Mannenbond van de 
Chr. Geref. Kerk is het initiatief genomen om 
in 2017, als we 500 jaar Reformatie herdenken, 
met de vier Mannenbonden een gezamenlijke 
Bondsdag te houden. Dat zal plaats vinden op 
de datum van onze Bondsdag in oktober D.V. 
en wordt gehouden in de Oude Kerk te Putten.
We zijn dankbaar voor deze 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. Er is één Mannenvereniging 
gestopt vanwege het geringe aantal leden: de 
MV te Zeist. In IJsselmuiden is er een nieuwe 
jongemannenvereniging “Jozua” bij gekomen 
met 22 leden. Het aantal leden van de Man-
nenbond is ongeveer 3400.
We zijn dankbaar dat er nieuwe leden op onze 
Mannenverenigingen bijkomen, waaronder ook 
jongeren. 

10) Tenslotte
Aan het einde van dit jaarverslag spreken we 
onze dank uit naar de Heere onze God. Hij 
stelde ons in staat om het werk voor onze 
Mannenbond te doen. In Psalm 90 vers 17 
lezen we: “de lieflijkheid van de Heere, onze 
God, zij over ons; bevestig het werk van onze 
handen over ons, ja, het werk van onze handen 
bevestig dat’’. In dat gebed vraagt de dichter of 
God het werk van onze handen
wil zegenen en bevestigen. Dat vragen we
aan de Heere voor het werk voor de Mannen-
bond. Want het belangrijkste is, dat we tijdens 
de Bijbelbesprekingen met elkaar de lieflijkheid 
van de Heere proeven. Ja, de Heere is geen 
God van verveling, maar van lieflijk-
heid en genade. Zijn Woord is een goud-
mijn: om oude en nieuwe schatten op te delven. 
Wie verlangt niet om het Woord
telkens te onderzoeken: wat zal er met
elkaar weer als goud opgedelfd worden? Als we 
daar als Mannenbond dienstbaar voor
mogen zijn, is dat een grote zegen van onze 
God! 

Ds. J. van Dijk, 1e secretaris
Maart 2017
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 Exploitatie Begroting Begroting
 2016 2016 2017
BATEN:
Contributies.....................................................................  49.620,--  50.250,--  48.900,--
Collecten en giften ..........................................................   4.530,--     3.400,--   4.100,--
Rente ...............................................................................   238,--   365,--   240,--
Diverse ontvangsten ........................................................   1.400,--   950,--   1.200,--
Referaten en insignes .......................................................   871,--     550,--   600,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––  
    56.659,--   55.515,--  55.040,--
   ===========  ===========  ===========
LASTEN:
Reiskosten H.B. e.a. + secretariaat ...................................  5.456,--  4.700,--  5.100,--
Vergaderingen + zaalhuur ................................................   2.681,--      1.455,--   2.600,--
Onkosten Bondsdag ........................................................   2.406,--     2.650,--    3.000,--
Diverse kosten .................................................................   2.185,--     1.475,--      1.825,--
Verdiepingsconferentie 25+ .............................................  1.500,--  1.000,--  1.000,--
W.E.B. .............................................................................  400,--  1.150,--  400,--
Themadagen ....................................................................  750,--  100,--  -,--
PR Ledenwerving ............................................................  1.159,--  1.750,--  1.200,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––  
   16.537,--   14.280,--    15.125,--
ONKOSTEN „HERV. VAAN”
Drukkosten + banderen ...................................................  14.466,--    14.822,--    15.500,--
Frankering .......................................................................  10.790,--    10.428,--     11.000,--
Honoraria ........................................................................  2.040,--    2.100,--      2.100,--
Diverse kosten + inbinden ...............................................   325,--    400,--      300,--
Aandeel kosten Bondsbureau ..........................................  8.829,--   11.250,--     10.500,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––
   36.450,--  39.000,--  39.400,--
   ===========  ===========  ===========
 TOTAAL BATEN   56.659,--   55.515,--  55.040,--
 TOTAAL LASTEN   52.987,--  53.280,--   54.525,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––– 
 VOORDELIG SALDO   3.672,--  2.235	  515,--
   ===========  ===========  ===========
Voorgesteld wordt de contributie voor 2017 vast te stellen op  15,--.
BALANS per 31-12-2016:
Geldmiddelen .......................................   52.518,-- 
Aandeel Bondsbureau ...........................    4.715,--  
Inventaris ..............................................     1,--
Voorraden/vorderingen .........................  733,--  
  –––––––––––– 
    57.967,-- 
Nog te betalen kosten ...........................   8.992,-- 
  ––––––––––––
   48.975,--
Reservering Themadagen   8.461,--
   ––––––––––––  
 VERMOGEN   40.514,-- 
  ============

Exploitatie-rekening 2016
Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag
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overlijdensberichten

Met droefheid geven wij u kennis van het 
onverwachts overlijden van ons lid
 

ANDRIES JOHAN BOERSMA 
       
op de leeftijd van 72 jaar. 
 
De Heere schenke Zijn troost en 
nabijheid aan de familie.

Bestuur en leden van de
Mannenvereniging op G.G. te Ede 

Organisatienieuws

Mannen-themadag Tholen
Datum: 1 april 2017.
Plaats: Hervormd verenigingsgebouw de Wingerd, 
Nieuwepad 1, 4691 BP Tholen.
Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur.
Onderwerp: ‘Reformatie opwekkend toen en 
nu’. Sprekers: Ds. P van de Kraan (Hervormd-
Arnemuiden) en Ds. C.J. Droger (Chr.-Ger.-
Vlaardingen).

Wijzigingen adresboekje 2015

De volgende wijzigingen in “het Adresboekje’’ 
doorvoeren: 
1) het adres van de secretaris van de MV “Her-
vormde Mannenvereniging West’’ te Veenendaal 
(blz. 40), dhr. M. Klumpenaar, is geworden: Em-
merschans 82, 3905 XJ Veenendaal. Omdat dhr. 
M. Klumpenaar ook penningmeester is van de 
Streek Veenendaal, moet het adres ook onder de 
Streek Veenendaal veranderd worden.
2) de MV “Eben Haëzer’’ te Uddel (blz. 25) heeft 
een nieuwe voorzitter: dhr. P. Ploeg, Zoerderhof 
45, 3888 KN Uddel.
3) de MV “Schrift en Belijdenis” te Nijkerk (blz. 
29) heeft een nieuwe penningmeester: dhr. D van 
Es, Asserhof 32, 3863 AD Nijkerk.
4) de MV “Schrift en Belijdenis’’ te Capelle a/d 
IJssel (blz 31) heeft een nieuwe secretaris: dhr. P. 
Boelhouwers, Diabellistraat 58, 2901 KC  Capelle 
a/d IJssel.
5) de MV “Calvijn’’ te Monster (blz. 13) heeft een 
nieuwe penningmeester: dhr. J. Remmers, Rijnweg 
309, 2681 SL Monster
6) de vorige keer is vermeld: de MV “Schrift 
en Belijdenis” te Hoevelaken (blz. 28) heeft een 
nieuwe secretaris: dhr. W. van de Poll, Horstpad 
12, 3871 JN Hoevelaken. Dat moet zijn: de MV 
“Onderzoekt de Schriften’’ te Hoevelaken. 
7) de MV “Boaz’’ te Hilversum (blz. 8) heeft een 
nieuwe secretaris: dhr. G. A. van Loenen, Loos-
drechtseweg 123, 1215 JS Hilversum
8) de MV “Tolle Lege’’ te Goedereede (blz. 15) 
heeft een nieuwe voorzitter: dhr. P. Breederveld, 
Capellerij 3, 3252 CG  Goedereede.
9) de MV “Door onderzoek tot wetenschap’’ te 
Bleiswijk (blz. 18) heeft een nieuwe penningmees-
ter: dhr. M. van Leeuwen, Bernhardstraat 8, 2665 
CW Bleiswijk.
10) de MV “Jozua’’ te IJsselmuiden heeft zich bij 
onze Mannenbond aangesloten. De voorzitter is 
dhr. S. Bouma, Kamperzeedijk 19, IJsselmuiden; 
de secretaris is: H. Wiersma, Kwikstaart 22, IJs-
selmuiden; de penningmeester is: dhr. C. Juffer, 
Erfgenamenstraat 59a, IJsselmuiden. Het aantal 
leden is 22. Deze vereniging opnemen onder de 
streek Zwolle (blz. 48).  
11) de MV “Romeinen 12 : 16’’ te Benthuizen 
(blz. 18) heeft een nieuwe penningmeester: dhr. G. 
van der Velden Sr, Koningin Wilhelminastraat 41,  
2731 GC Benthuizen.
Met vriendelijke dank voor uw medewerking,
Ds. J. van Dijk, secr.
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl

Met ontroering geven we kennis van het 
plotseling overlijden in de Heere, van ons 
trouw en meelevend lid

MAAS VAN HET SCHuT

in de leeftijd van 80 jaar.

Hij was lid vanaf 1993 van onze 
mannenvereniging.

De Heere vertrooste en sterke zijn vrouw 
en verdere familie.

Bestuur en leden van de
Mannenvereniging  “Schrift en Belijdenis”

Barneveld, 3 februari 2017
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BOND VAN HERV. MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

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

ZATERDAG 8 APRIL 2017
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 2017
 4. Verslag van de kascontrolecommissie
 5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 6. Mededelingen
 7. Uitslag verkiezing hoofdbestuursleden
     Voorgestelde dubbeltallen:
     1. vac. ds. W. Westland (niet herkiesbaar):    
   ds. H.I. Methorst te Nieuwerkerk aan den IJssel
   ds. A. Snoek te Kesteren
 2. vac. ds. J.H. Lammers (herkiesbaar):
   ds. J.H. Lammers te Ridderkerk
   ds. W.F. Jochemsen te Noordeloos    
 3. vac. ds. E. de Mots (herkiesbaar):
   ds. E. de Mots te Rijssen
   dr. P. Veerman te Katwijk aan Zee
 8. Verkiezing nieuwe voorzitter: voorstel ds. J.H. Lammers
 9. Referaat door ds. J.P. Nap

“Mannenvereniging en Reformatie”
10. Collecte – u kunt ook gebruik maken van een éénmalige machtiging          
11. Pauze (verkoop referaten)                                                                                
12. Bespreking van het referaat
13. Rondvraag
14. Sluiting door ds. J.H. Lammers

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

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


