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Einde vakantie
Als u dit nummer ontvangt van de Hervormde Vaan, is voor de meesten de vakantie-

periode voorbij. Ik hoop dat u met frisse moed de voorbereidingen treft voor de komende winterperiode. 
Het is een voorrecht om op allerlei manieren de bijbel te bestuderen. We wensen elkaar toe te mogen er-
varen wat we zingen in Psalm 119: 84 (berijmd): ‘Uw Woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijnen 
smaak, en hart en zinnen strelen.’    

Felicitatie
De tweede voorzitter van ons hoofdbestuur, ds. J.P. Nap, heeft op 13 augustus 
mogen gedenken dat hij 40 jaar geleden in de hervormde gemeente van Neer-
langbroek in het ambt van predikant werd bevestigd. Vervolgens diende hij de 
gemeenten Huizen, Barneveld, Zeist en Lunteren. Onlangs ging hij met emeri-
taat. Al vele jaren zet collega Nap zich in voor de mannenbond. We feliciteren 
hem en zijn vrouw van harte met het ambtsjubileum. Het werk is gedaan uit 
liefde voor de Heere. We wensen hen voor de toekomst Gods zegen toe.    

Emeritaat
Op zondag 26 augustus nam ds. J. van Dijk, de tweede secretaris van ons 
hoofdbestuur, afscheid van de hervormde gemeente van Bennekom i.v.m. het 
emeritaat. Ik denk terug aan de tijd dat ik in 1990 als piepjonge predikant 
van St. Philipsland consulent was van de hervormde gemeente te Tholen en 
mee mocht werken aan de komst van collega van Dijk naar Tholen. Waar 
blijft de tijd? Ridderkerk, waar al twee bestuursleden wonen, wordt de nieuwe 
woonplaats van ds. en mevr. Van Dijk. Ze keren terug naar hun tweede 
gemeente in de nabijheid van hun kinderen. We wensen hen Gods hulp en 
kracht toe bij de verandering in hun leven.

Adres administratie:
Hervormd Bondsbureau, Beatrixstraat 20a, 
3862 DB Nijkerk • T 033 - 2456699
Email: bondsbureau@filternet.nl  
Bankrek.nr. NL08RABO0377871559 
t.n.v. Herv. Mannenbond op G.G. te Nijkerk
Openingstijden Hervormd Bondsbureau:
Maandag t/m donderdag van 8.30-11.30 uur.
Vrijdag gesloten.
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e Bijbel roept beelden op, die wij 
nooit meer vergeten. Die beelden 

staan onmiddellijk voor ons. Haarscherp. 
Neem nu die mus en die zwaluw. Wie kent 
ze niet? Ze fladderen en zwieren rondom 
de tempel en haar gebouwen. Het zijn 
maar vreemde tempelgangers…

Verlangen
Hoe komen deze tempelgangers onze psalm-
bundel binnengevlogen? Psalm 84 is een lied 
van verlangen. De dichter valt met de deur in 
huis. Hij vertelt meteen waar het hem om te 
doen is. Hij bezwijkt haast van verlangen om 
in de voorhoven van de Heere te zijn. Een 
kwellende onrust heeft hem in zijn greep. 
Overdreven? Allerminst! Wat wil je, als heel 
je bestaan vervlochten is met de Heere en 
Zijn dienst. Deze pelgrim zoekt de bestem-
ming van het leven verderop, in Jeruzalem, 
in Gods huis. Zo zoekt de kerk ook de zin 
van het leven verderop, in het nieuwe Jeruza-
lem. Want hier en nu is het beslist niet alles. 
Daarom zoeken wij de stad die fundamenten 
heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester 
God Zelf is. Maar hoe houd je het dan uit 
in het hier en nu? Aangeraakt door de God 
van de engelen bevindt de dichter zich in een 
vreemde stemming; tussen juichen en wenen.  
Een lach en een traan. Want neem nu die 
mus en die zwaluw. Zij wel, ik niet. Zij wel 
in Gods huis, ik niet. Nog niet…

Geborgenheid
Diverse uitleggers gaan er van uit dat deze 
mus en zwaluw de troetelnamen zijn voor 
het volk Israel of de tempelgemeente. 
Inderdaad wordt Israel wel eens vergeleken 
met een tortelduif (Psalm 74: 19). Maar hier 
denken we aan het beeld van de mus en de 
zwaluw zelf. Deze vreemde tempelgangers 
staan gebrand op het netvlies van de dichter. 
Ze hippen over het tempelplein. Ze zwieren 
over de voorhoven. Ze fladderen rondom 
het altaar. De mus vond daar haar huis. De 
zwaluw maakte er zelfs een nest. Ze broedt 
er haar jongen uit. Deze vreemde tempel-
zangers staan symbool voor een intens geluk; 
geborgenheid in de nabijheid van God. Kan 
ik dan geborgen zijn in Gods nabijheid? Hij 
is toch een verterend vuur (Hebreëen 12: 
29)? Jazeker, ik moet Hem ook niet zomaar 
onder ogen komen. Dat kan niet, zondig als 
ik ben. Maar kijk eens: er staat een altaar! 
Daar is de plaats van vergeving, de plek van 
verzoening. 

Twee tempelgangers
Kijk, daar komt een tempelganger aan. Statig 
en plechtig. Het is een bekende. Een fari-
zeeër. Vanzelfsprekend is hij welkom bij het 
altaar. Hij ‘heeft dit’ en ‘doet dat.’ Het altaar 
staat er wel, maar niet voor hem. Staat dat 
altaar er dan voor niets?
Daar komt nog een tempelganger aan. 

D

●  MeditatieDs. J.M. Molenaar

Vreemde tempelgangers!
Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven van de 
HEERE (…) zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, 
waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren (Psalm 84: 3 en 4).
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elen vinden de woorden van Psalm 119 
oervervelend lang, saai, steil en stug. 

Wie zich echter maar een beetje in deze Psalm 
verdiept, zal zijn mening moeten bijstellen. 
‘De woorden van Psalm 119 willen ons door 
heel ons leven begeleiden en in hun eenvoud 
worden zij het gebed van het kind, de man 
en de grijsaard (Dietrich Bonhoeffer).’ Deze 
woorden zijn immers één lang gebedssnoer 
waarin het spreken van God wordt bezongen. 

Leesaanwijzingen
Om Psalm 119 te kunnen lezen zijn wellicht 
een aantal leesaanwijzingen helpend. Psalm 
119 is gecomponeerd als alfabetisch acrosti-
chon. Dat klinkt heel geleerd, maar eenvou-
dig gezegd: elk onderdeel begint met een 
letter van het - tweeëntwintig letters tellende 
- Hebreeuwse alfabet. Elke strofe van de 
Psalm bestaat uit acht verzen. Aleph en dan 
volgen er acht verzen. Beth en dan volgen er 
acht verzen. Waarom eigenlijk het getal acht, 

en geen zeven of tien? ‘Het getal acht duidt 
op de overtreffende trap van volkomenheid, 
een volmaaktheid die alle volmaaktheid te 
boven gaat (K. Waaijman).’ 
Alle verzen zijn tweeledig opgebouwd, 
behalve de verzen 48 en 176. In de vertaling 
is dat niet altijd goed te zien. In bepaalde 
verzen kun je die tweedeling ook in de verta-
ling heel mooi waarnemen. Ga het maar 
na: ‘Welzalig zijn de oprechten van wandel.’ 
Dat is het eerste deel. ‘Die in de wet van de 
HEERE gaan.’ Dat is het tweede deel. 
Opmerkelijk genoeg klinkt driehonderdzes-
tien keer het woordje ik en driehonderdzes-
tien keer het woordje U. Dit lied moet dus 
gelezen worden als een liefdeslied. De dichter 
geeft zich al biddend aan de Heere over. 
Zorgvuldig kiest de dichter de woorden en 
woordjes.

Schrijver en kernwoorden
De naam van de schrijver wordt niet ge-

●  Bijbelstudie o.t.Ds. J.M. Molenaar

God de Sprekende
Psalm 119

V

Schuchter en schuw. Het is een vreemde. 
Een tollenaar. Even staat hij bij het altaar. 
Zijn ogen slaat hij neer. ‘O God, wees mij 
de zondaar genadig (Lukas 18: 13).’

En wij? 
Hier blijkt maar weer: De kerk is allereerst 
een woning waar de schuldige een asiel 
kan vinden. Is er iets te noemen, waaraan 
de moderne mens meer behoefte heeft dan 
aan dat alleroudste asiel? Misschien zijn 

wij als moderne mensen het contact met 
de natuur meer en meer kwijtgeraakt. De 
mus en zwaluw kennen we amper meer. 
Maar het contact met God dan? Het we-
ten en verlangen naar Zijn voorhoven, zijn 
we dat ook kwijt? Het hemelse Godshuis is 
er niet om erbuiten te blijven. Dat is alleen 
de buitenste duisternis. Daarom worden 
ook in deze eeuw vreemde tempelgangers 
uitgenodigd om tempelzangers te worden. 
Hoe dat kan? Bij Uw altaren!
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noemd. Toch blijft hij geen onbekende. Hij 
noemt zich dienaar of knecht van de Heere. 
Zijn hart - een woord dat overigens steeds 
terugkomt - strekt zich uit naar God en Zijn 
Woord.
Er zijn acht kernwoorden in deze Psalm: 
Wet (Thora): 25 keer; getuigenissen: 23 keer; 
bevelen: 21 keer; verordeningen 22 keer; ge-
boden: 22 keer; bepalingen: 23 keer; Woord: 
24 keer; belofte: 19 keer. In alle mogelijke 
toonaarden wordt dus de schoonheid van de 
Thora van God bezongen. De psalmdichter 
is vol van de eerste vijf boeken van de Bijbel. 
Hij bidt ernstig dat de Thora zijn dagelijkse 
levensweg zal stempelen. Daarom klinkt ook 
elke keer het woord weg en pad. 
De eerder genoemde kernwoorden worden 
echter in dit lied niet in verband gebracht 
met de geschiedenis van Israël, zoals in 
andere Psalmen vaak wel gebeurd. Nergens 
lezen we verwijzingen naar plaatsen als de 
Sinaï of Jeruzalem. We lezen niet de naam 
van Mozes of Elia. Deze Psalm blijft bij de 
intimiteit tussen de Heere en zijn dienaar 
die het spreken van God bezingt. Ieder zal 
de wijsheid van deze Psalm zich persoonlijk 
moeten toe-eigenen. 

Alef: Een onverdeeld hart (119: 1-8)
De eerste verzen zijn bedoeld als inleiding op 
het geheel van de Psalm. De Psalm begint in 
vers 1 en 2 met twee zaligsprekingen. Meteen 
wordt duidelijk gemaakt wie welgelukzalig is: 
de mens die de wegen van de Thora bewan-
delt. Dat gaan in de weg van de Heere, blijkt 
een zaak te zijn van het hart. Vers 3 sluit hier 
meteen op aan en zegt dat dit rijk gezegende 
leven een leven is van gehoorzaamheid en 
een wegblijven bij onrecht. Na deze za-
ligsprekingen gaat de dichter de HEERE 
aanroepen. Het gebed en gebod blijken broer 

en zus te zijn van elkaar. Biddend worden 
Gods geboden gedaan. De Heidelbergse 
Catechismus heeft niet voor niets gebod en 
gebed dicht bij elkaar gehouden. Het blijkt 
een Bijbelse lijn te zijn! In vers 4 constateert 
de dichter wat God van hem vraagt. In vers 
5 blijkt de dichter te beseffen dat voor het in 
acht nemen van Gods geboden de bewaring 
nodig is van de Heere, die doet volharden 
in Gods inzettingen. Wanneer de dichter bij 
de inzettingen van God wordt bewaard zal 
hij - volgens vers 6 - zonder schaamte zijn 
levensweg kunnen bewandelen. Deze bede 
die vanaf vers 4 is begonnen sluit hij af met 
twee beloften aan de Heere. In vers 7 en 8 
klinkt tot twee keer toe: ‘Ik zal.’ Deze twee 
geloften sluit hij af met een hele tere uitroep: 
‘Verlaat mij niet geheel en al.’ Alleen in Gods 
aanwezigheid en door Zijn bijstand zal de 
dichter immers zijn geloften aan de Heere 
kunnen nakomen. 

Taw: Verordeningen geleerd (119: 169-176)
De Psalm eindigt met gebeden (vers 169-
170), wensen (vers 171-172), smekingen 
(vers 173-175) en een slotgebed (vers 176). 
In deze laatste verzen komen zeven ‘Tho-
ratermen’ voor: woord, belofte, geboden, 
bevelen, wet, bepalingen en geboden. 
Sommige uitleggers denken dat de dichter 
van Psalm 119 in de laatste strofe het doel 
van zijn bedevaart heeft bereikt. Hier komt 
de dichter helemaal thuis bij God aan huis, 
zoals de dichters van Psalm 84 en 122. 
In vers 169-170 bidt de dichter om inzicht 
in het Woord en smeekt om verlossing uit de 
nood. Hij vraagt of zijn geroep mag naderen 
tot voor Gods aangezicht. In deze woorden 
klinkt de offerdienst door. De dichter wenst 
dat ook dit gebed als een offer zal opstijgen 
tot voor Gods aangezicht. Na deze verzen 



   de hervormde vaan · 78e jaargang  ·  nr 9 · september 20186

spreekt de dichter in vers 171-172 over ‘mijn 
tong’ en ‘mijn lippen’. Zijn lippen zullen 
overlopen van een lofzang, want de dichter 
heeft Gods verordeningen geleerd. Deze zin-
snede is veelzeggend. In vers 12, 26, 64 van 
Psalm 119 was dit nog een gebed: ‘Leer mij 
Uw verordeningen.’ Al biddend en onder-
zoekend in de Thora is zijn gebed kennelijk 
verhoord. Hij heeft ze intussen geleerd!
In vers 172 belooft de dichter dat hij met 
zijn tong de woorden van God zal bezingen. 
Hij weet namelijk dat al Gods geboden 
rechtvaardig zijn. Om deze lippendienst te 
kunnen geven aan de Heere, zal Gods hand 
hem wel te hulp moeten komen. Hij smeekt 
in vers 173 om die hand van God en voert 
als argument aan: ‘Want ik heb Uw bevelen 
uitgekozen.’ 
De dichter bidt in vers 174 intens om het 
heil van de HEERE. De Thora is een bron 
van blijdschap voor hem. De dichter vraagt 
in vers 175 om te mogen leven, zodat hij de 
Heere zal loven. Hiervoor heeft hij bijstand 
nodig, vanuit de bepalingen van God. 

Taw: Zoek Uw dienaar (119: 176)
Het laatste vers van deze Psalm kan ons 
verbazen. De dichter ziet zichzelf als een 
dwalend schaap dat verloren was. Hij roept 
de Heere aan: ‘Zoek Uw dienaar.’ Is dat geen 
anti-climax? Deze dichter wil toch - volgens 
de vorige 175 verzen - als een schaap gaan 
in de rechte sporen van Gods gerechtigheid 
(Psalm 23)? Vanwaar die anti-climax? Cen-
traal in dit slotvers staan de woorden: ‘Zoek 
Uw dienaar!’ Aan het eind van de Psalm 
blijkt dat we dit hele lied zo moeten lezen. 
Deze dienaar kan alleen zijn geloften nako-
men en volhardend in Gods wegen gaan als 
de HEERE hem opzoekt. Als Hij niet zoekt, 
ben ik als een verloren schaap dat opnieuw 

dwalend in de woestijn rondloopt. Het 
slotvers is dus geen anti-climax, maar juist 
de climax. De dichter beseft: alleen door het 
zoeken van Hem, Die Zich HEERE noemt, 
zal ik Gods geboden nooit vergeten. Het is 
immers Zijn Naam: Ik ben er en zal er zijn! 
Nee, dit gebed is geen slag in de lucht. De 
dichter weet immers maar al te goed, onze 
God is een Herder, Die zich om Zijn volk 
bekommert (Psalm 80: 2; 95: 7; 100: 2; Eze-
chiël 34). Wanneer Deze Herder ons zoekt, 
gaan wij in rechte sporen. 
De Psalm sluit af met de veelzeggende zin: 
‘Want Uw geboden heb ik niet vergeten.’ 
Hier blijkt dus weer dat deze Psalm als een 
liefdeslied gelezen moet worden, waarin de 
dichter in gesprek is met de Heere. Dit is al-
lerminst farizeïsch bedoeld. Dit is een psalm-
dichter die zo vastgesnoerd is geraakt aan de 
Thora, dat hij wel moet zeggen: ‘Uw gebo-
den heb ik niet vergeten.’ Juist in de Thora 
heeft Hij ontdekt dat God een zoekende 
Herder is. Jakob - het schaap dat meer dan 
eens verdwaalde - getuigde op zijn sterfbed 
immers van de God Die Hem als een Herder 
had geleid (Genesis 48: 15). Zo is God dus. 
Zo eindigt dit lied. 

Tenslotte
Nog één ding wil ik met u delen. De zus van 
de bekende filosoof en natuurwetenschapper 
Blaise Pascal zei eens: ‘Als mijn broer met 
vrienden over Psalm 119 praat, dan raakt hij 
haast buiten zichzelf. Zo vol is hij van deze 
Psalm.’ Ik hoop dat dit na deze Bijbelstudie 
ook (weer) van u gezegd kan worden, zodat 
de lof op Gods spreken in ons leven klinkt. 
De dichter van Psalm 119 zegt zelfs dat hij 
zevenmaal per dag de Heere looft om Zijn 
spreken (vers 164). Om na te volgen! Of niet 
soms? 
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Geloofsafval
n dit vierde hoofdstuk komt Paulus opnieuw 
terug op het gevaar van dwaalleer. Hij heeft 

een profetische boodschap door te geven over 
wat er op dit punt te verwachten valt (vgl. zijn 
eerdere voorzegging in Handelingen 20:29-
30). De Geest spreekt daar uitdrukkelijk over, 
zo lezen we in vers 1. Het is blijkbaar van 
belang dat we dit weten en dat we het zo kun-
nen plaatsen als leden van de gemeente afvallig 
worden van het geloof. Het is voorzegd. Het 
heeft een plaats in Gods plan.

De voorzegde geloofsafval zal plaatsvinden in 
‘latere’ (Herziene Statenvertaling) of ‘de laatste 
tijden’ (Statenvertaling). Beide vertalingen zijn 
mogelijk. Er is onder uitleggers discussie over 
de vraag of Paulus hier spreekt over ontwikke-
lingen die (voor hem) in de toekomst liggen of 
over dingen die in zijn eigen tijd al spelen. Dat 
laatste lijkt me het meest waarschijnlijk. In het 
Nieuwe Testament wordt bij herhaling gezegd 
dat ‘de laatste tijden’ al zijn aangebroken met de 
komst van Christus en met de uitstoring van 
de Heilige Geest (denk bijvoorbeeld aan Han-

Trainen om niet af te vallen
1 Timotheüs 4 : 1–16

●  Bijbelstudie n.t.Ds. A.C. de Kruijf

I

Gespreksvragen
1. Wat heeft u bij de bestudering van Psalm 

119 vooral geleerd (voor uw eigen levens-
weg)?

2. Calvijn spreekt over drie functies van de 
wet.

a.  Welke drie functies zijn dat? 
b.  Welke functie komt vooral naar voren in 

Psalm 119? 
3. In Psalm 119 vers 4 blijkt al direct dat 

gebod en gebed dicht bij elkaar worden 
gehouden in dit lied. Reageer eens op de 
onderstaande stelling. Wat wordt er mee 
bedoeld en bent u het hier mee eens of 
oneens? 

 “Het gebod zonder gebed maakt moe. 
Het gebed zonder gebod maakt lui.”  

4.  In de besproken strofen van de Psalm doet 
de dichter geloften aan de Heere.

a.  Welke geloften doet hij? 
b.  Zou u nog andere voorbeelden kunnen 

noemen vanuit de Bijbel waarin mensen 
geloften doen aan de Heere? 

c.  Heeft u ook wel eens (soortgelijke) gelof-
ten aan de Heere gedaan? 

d.  Wat nu als ik die gelofte niet na ben geko-
men? (Vgl. Deuteronomium 23: 21-23).

5.  In vers 169 blijkt de dichter te roepen tot 
God omdat hij kennelijk in nood is. 

a.  Welke nood ervaart hij in zijn leven en is 
deze nood herkenbaar voor u/ ons? 

 Betrek ook andere strofen uit deze Psalm 
bij uw antwoord. 

b. Wat zegt hij zelf over die verdrukking in 
vers 75 en wat heeft dat ons te zeggen? 

6. In vers 176 komt dit lied tot een climax.
a.  Waarom zijn de laatste woorden geen anti-

climax, maar juist de climax van dit lied?
b.  Hoe zou u dit vers lezen in het licht van 

het Nieuwe Testament (vgl. Johannes 10)?
c.  Is dit slotvers bevrijdend of juist beknel-

lend voor u? 
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delingen 2:16-17 en Hebreeën 1:1). Paulus 
zelf heeft het in 2 Timotheüs 3:1 ook over 
wat er te gebeuren staat in ‘de laatste dagen’. 
Hij noemt dan vervolgens in het zesde vers 
daar een concreet voorbeeld, dat hij bij zijn 
lezers bekend veronderstelt. ‘De laatste dagen’ 
zijn dus al aangebroken. We leven sinds de 
komst van de Messias in de laatste periode 
van de geschiedenis!

Paulus waarschuwt in zeer krachtige termen 
voor het gevaar van de dwaalleer. Hij zegt 
niet: ‘Jammer dat die mensen er zo over 
denken, maar ja iedereen moet voor zich 
zelf weten wat hij gelooft.’ Nee, hij noemt 
de dwaalleraars ‘leugenaars’ en hun optreden 
‘huichelarij’ (vers 2). Ze spreken niet de waar-
heid en zijn onoprecht. Diep van binnen we-
ten ze dat ze op de verkeerde weg gaan. Hun 
geweten vertelt het hun, maar ze hebben hun 
geweten ‘als met een brandijzer toegeschroeid’. 
Uiteindelijk hebben we hier te maken met 
het werk van misleidende geesten, van demo-
nen (vers 1). Zo vallen er mensen van hun 
geloof.

Gods goede gaven
We moeten daarbij wel bedenken wat voor 
mensen de dwaalleraars zijn. Paulus heeft het 
hier niet over mensen die ontkennen dat er 
een god is, die het veelgodendom aanprijzen 
of die er op los leven en zich aan God noch 
gebod storen. In tegendeel, ze nemen het le-
ven als gelovige zeer serieus. Geloven is voor 
hen niet iets dat je er op zondag even bij 
doet. Ze zijn er van overtuigd dat het je hele 
leven anders moet maken. Concreet betekent 
dat voor hen: niet trouwen en je onthouden 
van (bepaalde soorten) voedsel (vers 3).

Hoewel we niet de precieze achtergrond 

van de dwalingen weten, lijkt er sprake te 
zijn van Joodse invloeden. In hoofdstuk 1 
lazen we al dat de dwaalleraars ‘leraars van 
de wet (van Mozes)’ wilden zijn (vers 7). Het 
spreken over het je onthouden van voedsel 
heeft waarschijnlijk te maken met de oud-
testamentische spijswetten. Tegelijk proef 
je ook invloed vanuit de Griekse filosofie. 
Die filosofie kende de meest uiteenlopende 
stromingen, maar een ding kwam vrijwel 
overal terug: alles wat met de lichamelijke 
aardse leven te maken heeft werd als minder-
waardig gezien. Daarom zocht men de weg 
naar geestelijke groei in het afzien van aardse 
genot. Huwelijk en seksualiteit en lekker 
eten en drinken zijn dan hinderpalen die ver-
meden moeten worden. Dat Paulus spreekt 
over huichelarij doet overigens vermoeden 
dat de dwaalleraars zelf niet leefden naar wat 
ze leerden.

Paulus maakt korte metten met de quasi-
vrome dwaalleringen. Het gaat hier om 
dingen die God geschapen heeft ‘om onder 
dankzegging aanvaard te worden’ (vers 3). De 
dwaalleraars halen Gods goede schepping 
door het slijk. Maar, ‘alles wat God geschapen 
heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer 
het onder dankzegging aanvaard wordt’ (vers 
4). Wat de dwaalleer verwerpt zijn de goede 
gaven uit Gods scheppershand, gegeven om 
met vreugde en dankbaarheid (er staat twee 
keer ‘onder dankzegging’!) genoten te worden.

De juiste training
Voor Timotheüs en voor de gemeente van 
Efeze is het van groot belang dat ze ‘de onhei-
lige en onzinnige verzinsels’ verwerpen (vers 7) 
en gevoed worden ‘door de woorden van het 
geloof en door de goede leer’ (vers 6). Dan kom 
je niet bij eigengemaakte nep-vroomheid uit, 
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maar bij ware godsvrucht. De echte gods-
vrucht verwacht het niet van eigen geestelijke 
‘hoogstandjes’, maar van Gods genade in 
Christus.

Paulus roept zijn geestelijke zoon op om zich 
in deze godsvrucht te oefenen (vers 7). Het 
woord dat hier gebruikt wordt is ontleend 
aan de sportwereld (‘gymnazoo’; ons woord 
gymnastiek is er vanaf geleid). De apostel 
roept het beeld op van een sporter die traint 
om de wedstrijd te kunnen volbrengen.
Vandaar ook dat hij in vers 8 even een 
uitstapje maakt naar de ‘de oefening van het 
lichaam’: letterlijke sportbeoefening. Deze is, 
zo staat er, ‘van weinig nut’. Dat betekent niet 
dat het helemaal nergens goed voor is. Pau-
lus’ bewoording geeft juist aan dat hij er wel 
enig nut in ziet. Dat nut valt echter totaal in 
het niets bij de waarde van de godsvrucht, 
die voortkomt uit geestelijke training.
Daarom de oproep, aan Timotheüs en aan 
de christenen van alle eeuwen: ‘oefen (train) 
uzelf in de godsvrucht’. Timotheüs heeft een 
bijzondere roeping als voorganger in de ge-
meente van Efeze. Daarom moet hij blijven 
voorlezen, vermanen en onderwijzen (vers 
13). Dat is zijn werk. In zijn persoonlijk 
leven komt het aan op wat anders: ‘Overdenk 
deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op 
elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf 
en op de leer. Volhard daarin.’ (vers 15-16). 
Het is de bedoeling dat er geestelijke groei 
is bij Timotheüs, tot zegen van hemzelf en 
van de mensen om hem heen. Dan is er geen 
geloofsafval, maar geloofsgroei.

Behouder van alle mensen
Terwijl Paulus zo Timotheüs aanspoort, 
maakt hij in vers 10 nog een opvallende 
opmerking. Het gebeurt min of meer tussen 

neus en lippen door. De levende God op 
Wie wij onze hoop gevestigd hebben, zo zegt 
hij, is ‘een Behouder van alle mensen, in het 
bijzonder van de gelovigen’. Er is over deze 
uitspraak de eeuwen door nogal wat te doen 
geweest. Wat bedoelt Paulus nu precies? Het 
is immers uit de Schrift maar al te helder dat 
niet alle mensen behouden worden. Behou-
den, voor eeuwig gered, worden alleen de 
gelovigen. 
Is hier misschien bedoeld dat God een 
Beschermer en Behoeder is van alle mensen 
in de algemene aardse zin dat Hij hen helpt 
en bijstaat? Dat is de uitleg van bijvoorbeeld 
de kanttekeningen van de Statenvertaling en 
Calvijn. Probleem is dat het Griekse woord 
achter ‘Behouder’ elders altijd als ‘Zalig-
maker’ wordt vertaald en betrekking heeft 
op de redding uit de eeuwige verlorenheid. 
Bovendien zou het wel heel vreemd zijn als 
Paulus hier zou zeggen dat hij zich als apostel 
inspant en smaad draagt, omdat hij zijn 
hoop gevestigd heeft op het feit dat God alle 
mensen bijstaat en helpt. Hij wordt immers 
gedreven door de heerlijk wetenschap dat de 
Heere een God is Die zondaren zalig maakt! 
We moeten concluderen dat Paulus hier 
inderdaad zegt dat God een Behouder is 
van alle mensen. Dit sluit ook aan bij wat 
de apostel eerder schreef in hoofdstuk 2; dat 
Christus ‘Zich gegeven heeft als een losprijs 
voor allen’ (vers 6). Vergelijk ook wat Johan-
nes schrijft: ‘Hij is een verzoening voor onze 
zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook 
voor de zonden van de hele wereld.’ (1 Johan-
nes 2:2). De strekking is deze: Christus werk 
is potentieel voor alle mensen. Zijn offer is 
groot genoeg. Niemand kan zeggen dat er 
voor hem of haar geen Redder was! Daad-
werkelijk gered worden diegenen, die door 
geloof bij Christus uitkomen en die Hij ook 
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et wordt geen vervolgverhaal, ook al 
gaat deze bijdrage opnieuw over de 

prediking. Enkele reacties op mijn vorige 
bijdrage zetten mij aan het denken over de 
inhoud van de boodschap. Dus volgt hier 
een wat andere benadering dan vorige keer 
toen het meer ging over de techniek van de 
overdracht, de communicatie. Hoewel bood-
schap en manier van overdracht niet van 
elkaar losgezien kunnen worden, zoals hierna 
blijkt. 

Paulus op de Areopagus
Denkend over deze vragen kwam ik uit bij 
de verkondiging van Paulus op de Areopa-
gus, (Hand. 17). Stellig ben ik niet de eerste 
die zich, met dit gedeelte als uitganspunt, 
bezint op de vraag hoe we vandaag zullen 
preken. Het zit in de lucht. Denk aan de 
laatste pennenvrucht van dr. W. Dekker. 
Daarin betrekt hij bij zijn bezinning op de 
vraag hoe de kerk buitenkerkelijken met het 
evangelie bereikt, uitputtend de verkondi-

●  Onder een vergrootglas

Lessen van de Areopagus
Ds. P. van der Kraan

H

al van eeuwigheid af op het oog had. 
Dat wetend mag Timotheüs – mogen wij – 
trainen, dat we niet afvallen van het geloof.

Gespreksvragen:
1. Paulus noemt in vers 1 de leer van de 

dwaalleraars demonenwerk. Is het niet 
intolerant om zo over de overtuigingen 
van een ander te spreken? Zijn er situaties 
waarin wij net zo krachtig moeten spreken 
als Paulus doet?

2. Je kunt als mens je geweten toeschroeien 
(vers 2). Dan weet je eigenlijk heel goed 
dat je fout bezig bent, maar je legt je 
geweten het zwijgen op en gaat gewoon 
door op je eigen (dwaal)weg. Zijn er si-
tuaties te noemen waarin mensen dit ook 
vandaag de dag doen? Herkennen we dit 
gevaar ook uit ons eigen leven?

3. Kunnen we ook teveel genieten van het 

goede van Gods schepping? Hoe bewaren 
we het evenwicht in deze dingen?

4. Reageer eens op de volgende stelling: Als 
je wel elke week een avond sport, maar niet 
een avond wijdt aan geestelijke ‘oefening’, is 
er iets mis met de balans in je leven. 

5. Het is de bedoeling dat Timotheüs een 
voorbeeld is voor zijn mede-gelovigen in 
Efeze (vers 12). Daartoe is hij geroepen. 
Zo moet hij een instrument zijn tot be-
houd van anderen (vers 16). Het is daar-
om ook nodig dat voor anderen zichtbaar 
wordt dat Timotheüs vorderingen maakt 
in het leven van het geloof. Voelen wij de 
roeping om een voorbeeld te zijn voor de 
mensen om ons heen? Verwachten wij dat 
er groei te zien zal zijn in het geestelijk 
leven van onszelf en anderen? Hoe zou die 
geestelijke groei tot stand kunnen komen?

6. Wat roept vers 10b bij ons op (vreugde, 
verwondering, verwarring, …)?
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ging van Paulus in Athene. Die prediking is 
een schoolvoorbeeld van hoe die verkondi-
ging dient te geschieden. Evenals het gesprek 
van Jezus met de Samaritaanse vrouw (Joh. 
4) een schoolvoorbeeld is van een pastoraal 
gesprek.

Heidenen, geen christenen
Terug naar de Areopagus. Iemand kan mij 
voor de voeten werpen dat het verschil tus-
sen Paulus’ situatie in Athene en die van 
ons groot is. Paulus had met (ontwikkelde) 
heidenen te maken. Een dienaar van het 
Woord heeft zondags de gemeente van het 
nieuwe verbond voor zich. Dat maakt nogal 
verschil. Jawel, dat verschil zou er moeten 
zijn. Maar is er ook werkelijk sprake van: u 
geheel anders, want u hebt Christus leren 
kennen? Dringt het wel voldoende tot ons 
door hoezeer ‘onze’ mensen besmet zijn met 
het moderne levensgevoel? 
Beseffen we hoezeer zij aangeraakt, zelfs 
aangevreten zijn door de secularisatie? Tot in 
consistories en pastorieën toe! Kent de do-
minee zijn eigen hart wel goed genoeg? Wat 
ik er mee wil zeggen, is dat dat de afstand 
tussen kerk en wereld niet zo groot is als wij 
vaak rekenen. De grens tussen kerk en wereld 
is in vaak flinterdun. Als we dat erkennen, 
brengt ons dat alleen maar dichter bij Paulus 
op de Areopagus.

Drie zaken
Zonder uitvoerig op Paulus’ verkondiging 
op de Areopagus in te gaan, wil ik drie zaken 
noemen waarmee we wellicht ons voordeel 
kunnen doen als we ons bezinnen op de 
vraag hoe we de hedendaagse binnenkerke-
lijke verstaanskloof kunnen overbruggen. 
Zonder ook maar één druppel water bij de 
wijn van de bijbelse inhoud te doen. 

1. Positief kritisch
Het eerste wat ik waarneem, is dat Paulus 
zijn gehoor positief-kritisch benadert. Zijn 
aanvankelijke ergernis over de pluriforme 
religiositeit van de Atheners (vers 16) 
verwoordt hij positief: ik merk dat u in alle 
opzichten godsdienstig bent (vers 22). Aan-
dacht is verzekerd! Deze positieve benadering 
is echter niet zonder bijbelse kritiek, want 
al die religiositeit is als het tasten van een 
blinde naar de ene, ware, ‘onbekende’ God 
(vers 27). Als het evangelie een mens niet 
op het goede spoor zet, loopt het met al ons 
tasten naar God op een fiasco uit. De les die 
we er voorzichtig uit mogen trekken is: vindt 
een positieve invalshoek voor de boodschap 
van Hogerhand, zonder overigens de evange-
lische kritiek na te laten. 

2. Landingsbaan
Paulus stelt alles in het werk om zijn bood-
schap bij zijn Atheense gehoor een landings-
baan te bezorgen. Dat doet hij (zagen we 
hiervoor) door zijn positieve benadering, 
zonder overigens bij hen in het gevlei te wil-
len komen. Het gaat hem om de boodschap 
te laten landen. Dat pogen is niet beperkt tot 
die ene uitspraak van de dichter Aratus: wij 
zijn ook van Gods geslacht (vers 28). Nee, 
heel het betoog ademt Paulus’ verlangen en 
intentie om zijn gehoor zo dicht mogelijk 
op de huid te komen. Paulus kleedt zijn 
betoog vol bijbelse verkondiging (God heeft 
de wereld met alles wat erin is gemaakt, vers 
24) zeer bewust in het taalkleed van Griekse 
(filosofische) bewoordingen. De heidense 
Atheners horen Gods daden in eigen taal ver-
kondigen (zie Hand. 2: 6,11). ‘Dit samen-
gaan van bijbelse en Griekse taal laat zich 
door heel de toespraak volgen’ (J. van Eck, 
Commentaar Nieuwe Testament/ Handelin-
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Waar gaat het om?
et gaat in deze vier artikelen om drie 
dingen. Eén: hoe zit het met het geloof? 

Zijn wij daarin hélemaal passief? Hangt het 
ook niet van ónze wil af? Moeten wij óók 
niet ‘een stap’ zetten? Kiezen voor God? 

Twee: hoe zit het met anderen? Om het 
even wat scherp neer te zetten: jongeren die 
belijdenis van het geloof afleggen, Avond-
maalsgangers, ieder die ‘openlijk het geloof 
belijdt’: zijn dat allemaal échte gelovigen? 
Drie: Is geloven niet een kwestie van áfwach-

Ds. E. de Mots

H

●  Dordtse Leerregels

      Drie grote fouten
Lezen: Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3/4, paragraaf 14-17

gen, p. 384). Elke rechtgeaarde dienaar van 
het Woord herkent het verlangen dat Paulus 
dreef. Hij krijgt hier richtlijnen aangereikt: 
zorg dat je je hoorders terdege kent. Kruip 
in de huid van je gemeenteleden. Zet al je 
antennes en voelsprieten uit om deze tijd 
te leren verstaan. Blijf tegelijk trouw aan de 
Bijbelse boodschap. Dat vraagt de nodige 
inspanning, waarbij de één meer resultaat 
boekt dan de ander. Het hangt immers 
samen met de mens die je bent. Het is echter 
de moeite van het proberen waard, zonder de 
populaire man te willen uithangen. Elke seri-
euze poging zal ongetwijfeld door uw gehoor 
in dank worden afgenomen. 

3. Niet vrijblijvend
De boodschap van de onbekende God 
komt de Atheners zo dicht op de huid dat 
het gordijn van onkunde in één keer wordt 
weggeschoven. Gevolg daarvan? Er is voor 
vrijblijvende religiositeit (vers 16, 22 en 23) 
geen ruimte meer. De onbekende god, die 
de Atheners vereren voor het geval ze er één 
over het hoofd zagen, is hen geproclameerd 

als de enige, ware God. Hij geeft leven en 
houdt alle mensen in leven. Dat uitgangs-
punt bevat het klemmend appèl om voor 
deze God te leven. Omkeer wordt geprocla-
meerd. God heeft recht op uw leven. Van 
vrijblijvendheid is geen sprake. Ons leven zal 
rechtvaardig geoordeeld worden. Kortom: 
deze verkondiging heeft consequenties. De 
les hieruit: de verkondiging in een eigentijds 
taalkleed en begrippenveld is geen doel in 
zichzelf, maar middel om de hedendaagse 
hoorder te doordringen van de klem en 
ernst van wat hij hoort. Die boodschap is 
niet vrijblijvend en het ontkennen ervan is 
desastreus.

Eigentijds
Wie leerling is van Paulus op de Areopagus 
ontdekt niet alleen dat de bijbelse boodschap 
van de twee wegen en de ene naam voor elke 
tijd en cultuur geldt, maar dat ze zich ook 
laat kleden in taal en begrippen van elke tijd 
en cultuur. Zo dicht zit God de mens op de 
huid. Van Zijn dienaren verwacht Hij niets 
minder.
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ten? Als het toch allemaal Gods werk is, en 
wij er niets aan kunnen bijdragen!? Anders 
gezegd: kweekt genade geen luie mensen? 
(W. Dekker) Deze dingen raken aan het op-
schrift boven dit artikel. En om deze vragen 
cirkelen de artikelen 14 t/m 17. We lopen ze 
nu langs.

Geloof is een gave van God
U kent wellicht de discussie: de één legt de 
nadruk op het geloof als een gave van God. 
En een ander zegt: wij moeten (ook) voor 
God kiezen! Hóe zit dat nu? De artikelen 14 
en 15 zijn daar heel duidelijk in: het geloof 
is een gave van God! Ik herken er Efeze 2 
in. Paulus schrijft in het 8e vers: ‘Want uit 
genade bent u zalig geworden, door het 
geloof, en dat niet uit u, het is de gave van 
God’. De DL benadrukken dit tegenover de 
Remonstranten. Die zeiden dat God wel de 
macht geeft om te geloven, maar dat het van 
onze wil afhangt of wij ook zullen geloven. 
De vrije wil geeft de doorslag. Maar dat is in 
strijd met datzelfde Efeze 2. In onszelf treffen 
wij geen enkele (bereid)wil(ligheid) aan om 
voor God te kiezen. Wij doen niet anders 
dan ‘de wil van het vlees en van de gedach-
ten’(vers 3). En dat is dus: tégen God kiezen!

Het moet echt van Gods kant komen. En het 
kómt ook van Gods kant! ‘Het is Gód, Die 
in u werkt, zowel het willen als het werken, 
naar Zijn welbehagen’(Filippenzen 2: 13). 
Dat betekent dat God zowel het geloven zelf 
geeft, als de wíl om te geloven! Daarmee ook 
dat het tot een keuze komt voor God. Het 
zou anders bij niémand tot geloven komen. 
Dat is zeer verootmoedigend! Dat zet ons op 
onze plaats. Tegelijk is dit ook heel bémoe-
digend! Want kán en weet God dan niet 
de meest ónwillige tot geloof te brengen? 

Dat onwillige kind van ons? Mijn onwillige 
hart? Nou en of! Want het is Gód Die in u 
werkt….! Wat een genade is dat! Daar is ar-
tikel 15 dan ook vol van. Wéér iets van Efeze 
2: ‘wie roemt, die roeme in de Heere’! Die 
genade van God treedt – hoe dan ook! - aan 
het licht. ‘In goede werken’ (Efeze 2: 10).

Hoe zit het met anderen?
Artikel 15 wijdt daar ook de nodige woor-
den aan: de omgang met hen die openlijk 
hun geloof belijden. Ik maakte dat al even 
concreet: jongeren die belijdenis doen, 
Avondmaalsgangers, allen die ‘openlijk hun 
geloof belijden’, hoe zit het met hen? Pasto-
raal hoe de DL daar aandacht voor vragen 
en ook mee omgaan! Er wordt – helaas – op 
dit gebied ook in de kerk(en) geoordeeld! 
Véroordeeld! Getoetst en gekeurd. Gehoord 
en gewogen. Geijkt en gemeten. De meetlat 
van ‘bekering/geloofsproof ’: is het wel echt? 
Voldoet het wel áán…..?! Overigens hoeven 
wij daarbij niet naar anderen te wijzen…..

Dat ging in de tijd van de Heere Jezus 
niet anders. In de Bergrede (Mattheüs 7) 
spendeert Hij daar de nodige woorden 
aan. ‘Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld 
wordt; want met het oordeel waarmee u oor-
deelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met 
welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten 
worden’ (Mattheüs 7: 1 en 2). Wij zijn geen 
hartenkenners! Nierenproevers. Wij zou-
den er toch náást zitten!?  Uiteraard geldt, 
zoals ook in de Bergrede te lezen is: ‘aan de 
vruchten zult u hen herkennen’(Mattheüs 7: 
21). Maar vóór alles geldt: ‘Ú, Heere, zult 
eenieder vergelden naar zijn werk’(Psalm 62: 
13).

En allen dan bij wie geen vrucht te zien is? 
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Die man of die vrouw die u op huisbezoek 
tegenkomt? Die jongere die u treft, die zo 
onverschillig is? Die gemeenteleden die het 
allemaal maar niks lijkt te doen en zeggen? 
De handen vouwen voor hen! Er bestaan 
voor God geen hopeloze gevallen. Noch bin-
nen, noch buiten de gemeente. Bij Hem zijn 
álle dingen mogelijk! ‘God roept de dingen, 
die niet zijn alsof ze waren’. Bovendien: als 
het voor mij kan, zou het voor die ander 
dan niet kunnen? Dankzij Gods genade in 
Christus, zéker!

Genade kweekt geen luie mensen
We zouden het zomaar kunnen gaan denken: 
‘ik kan toch niets doen aan mijn zaligheid. 
Waar zou ik me dan nog druk om maken?’ 
Óf: ‘het moet je toch allemaal gegeven 
worden. Ik kan alleen maar afwachten!’ De 
artikelen 16 en 17 gaan daar op in. Wij zijn 
maar niet ’stokken en blokken’.  Wie zo 
denkt en spreekt, doet Gods genade geweldig 
tekort! Al heeft van huis uit ‘de hardnekkige 
tegenstand van het vlees de overhand’, Gods 
genade weet er weg mee. Prachtige om-
schrijvingen volgen dan. Ik citeer uit artikel 
16: ‘door de Geest krijgt een gewillige en 
oprechte gehoorzaamheid de overhand’; ‘de 
wonderbare Bewerker van álle goed’ en ‘de 
almachtige werking Gods’. Omschrijvingen 
die Gods hoge activiteit in en met de mens 
benadrukken. Wat zet Hij niet in om onze 
wil te breken en óm te buigen. Om ons zo 
aan de voeten van de Gekruisigde te brengen!

Hét middel dat Hij daarvoor inzet, is de 
verkondiging van het Evangelie. Of, met 
artikel 17, ‘het gebruik van het Evangelie’. 
Als het ‘zaad der wedergeboorte en voedsel 
voor de ziel’. Ik kan het niet genoeg bena-
drukken: wat mogen wij veel van de predi-

king verwachten! De apostelen benadrukken 
dit in hun brieven. Paulus in Romeinen 10: 
‘Zo is dan het geloof uit het gehoor en het 
gehoor door het Woord van God’(vers 17). 
Petrus in 1 Petrus 1: 23: ‘u, die opnieuw 
geboren bent, niet uit vergankelijk, maar 
uit onvergankelijk zaad, door het levende 
en eeuwig blijvende Woord van God’. En 
Jakobus: ‘en ontvang met zachtmoedigheid 
het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig 
kan maken’(Jakobus 1: 21). Zegt dat niet iets 
over het ‘zondagse’ kráchtenveld? Over hoge 
en vérhoogde activiteit onder de Woordver-
kondiging? Over hoe God in Zijn liefde en 
genade tot ons komt? En nergens anders op 
uit is, dan ons als verloren zondaren in de 
armen van de Gekruisigde Jezus te drijven? 

Dáárom: ‘wat God heeft samengevoegd, 
scheide de mens niet’. Woord en Geest bij el-
kaar houden! God(s Geest) en werk en predi-
king bij elkaar houden! Zou het kunnen dat, 
als wij het dáár niet meer van verwachten, 
vervallen tot ‘andere middelen’? En dat wij 
aan de prediking niet meer genoeg hebben? 
In mijn jeugd hoorde ik een predikant zeg-
gen: ‘wie nat wil worden, moet in de regen 
gaan lopen’. Dat wijst op onze verantwoorde-
lijkheid! Dat doorkruist ‘het stokken en blok-
ken- denken’. Onder het Woord (blijven) 
komen daarom! Met verwachting van Gods 
werk en Geest. Daar komt het op aan! Zeker 
ook in onze tijd. Om ons zo te laten voeden 
door Woord en Sacramenten. De zegen en 
daarmee groei zal niet uitblijven. ‘De recht-
vaardige zal groeien als een palmboom, hij 
zal opgroeien als een ceder op de Libanon. 
Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, 
die mogen groeien in de voorhoven van onze 
God’(Psalm 92: 13 en 14). 
Aan Hem alle eer!
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Dhr. C.D. Groenendijk ●  Verslag

          Huishoudelijke Vergadering
p zaterdag 7 april werd de jaarlijkse 
Huishoudelijke Vergadering gehou-

den in het Hervormd Wijkcentrum “Mara-
natha” bij de Julianakerk in Veenendaal.

Opening
De voorzitter, ds. J.H. Lammers, heette de 
afgevaardigden van vele verenigingen harte-
lijk welkom. Hij gaf aan dat de oud-voor-
zitter ds. W. Westland graag aanwezig had 
willen zijn, hij is gevallen en heeft daardoor 
nog veel pijn. Ds. J.H. Lammers gaf dan 
ook aan hem in het gebed te gedenken. Met 
kennisgeving waren 9 verenigingen niet 
aanwezig. De zaal was gevuld met ongeveer 
100 vertegenwoordigers van de aangesloten 
verenigingen. Ter opening werd gezongen 
Psalm 30 de verzen 2 en 3 en daarna ging hij 
voor in gebed. De Bijbel werd geopend bij 
1 Korinthe 15 de verzen 1 t/m 20, waarna 
er stilgestaan werd bij 1 Korinthe 15 vers 7a 
“Daarna is Hij verschenen aan Jakobus”.
Wij hebben een levende Heiland, laat dit 
woord ons bemoedigen. 
Met deze woorden sloot de voorzitter zijn 
openingswoord. In “De Hervormde Vaan” 
van mei/juni is dit openingswoord opgeno-
men.
Aansluitend werd gezongen Psalm 89 de 
verzen 1 en 7. 

Jaarverslag van de secretaris
De secretaris ds. J. van Dijk, gaf een toe-
lichting bij het jaarverslag 2017 – 2018. We 
gedenken onze leden, die dit verenigingsjaar 

zijn overleden en wensen hun nabestaan-
den de troost en genade van de Heere Jezus 
Christus toe. Ook zijn we dankbaar dat er 
nog steeds nieuwe leden bij komen. In Urk is 
een Jonge Mannenvereniging “Bij de Bron” 
opgericht. Ze zijn begonnen met 16 leden. 
Het aantal leden van de Mannenbond is 
ongeveer 3400. We hadden een groei van 12 
leden. We zijn dankbaar dat er nieuwe leden 
op onze Mannenverenigingen bijkomen, 
waaronder ook jongeren. Met dankbaar-
heid mogen we terugzien op de Bondsdag 
op 28 oktober met de Mannenbonden van 
de Gereformeerde Gemeente, van de Her-
steld Hervormde Kerk, van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk en onze Mannenbond. 
De Bondsdag stond in het teken van “500 
jaar Reformatie”. Via de website wordt de 
publiciteit voor onze Mannenbond gezocht 
en aan de weg getimmerd. Belangrijk is om 
de website up-to-date te houden. Themada-
gen, Streekvergaderingen, Verdiepingsconfe-
rentie25+, de Huishoudelijke Vergadering en 
de Bondsdag worden erop bekend gemaakt. 
Tevens worden lezingen van Huishoudelijke 
Vergaderingen en van de Bondsdagen op 
geplaatst. Ook de jaargangen van de Her-
vormde Vaan zijn digitaal te raadplegen. Aan 
het einde van dit jaarverslag spreekt ds. J. van 
Dijk zijn dank uit dat we als Mannenvereni-
gingen het Woord van God in het afgelopen 
verenigingsjaar mochten onderzoeken. Een 
rijke zegen als het Woord van God ons aan 
elkaar bond in geloof en liefde. Ja dat er van 
hart tot hart gesproken mocht worden en dat 

O
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●

1e voorzitter: Ds. J.H. Lammers
Pelikaan 34, 2986 TB Ridderkerk
T 0180 424636 • j.h.lammers@hetnet.nl

2e voorzitter: Ds. J.P. Nap
Havikshorst 11, 3871 JK Hoevelaken
T 033 2584004 • dsjpnap@hetnet.nl

1e secretaris: Ds. J. van Dijk
Dondersstraat 6, 2984 GR Ridderkerk
T 0180 398670 • ds.j.vandijk@hetnet.nl

2e secretaris: Dhr. C.D. Groenendijk
Koolmees 35, 2986 VB Ridderkerk
T 0180 423817 • c.d.groenendijk@hetnet.nl

1e penningmeester: Dhr. C. Oosterom
Jan van Aemstelstraat 7, 3411 XK Lopik
T 0348 551496 •
accountant.c.oosterom@planet.nl

2e penningmeester: Dhr. J. van Capelleveen
Valleistraat 60, 3901 RT Veenendaal
T 0318 516930 • jvancapelleveen@solcon.nl

Lid: Ds. E. de Mots (Redactie-adres)
Joh. Willem Frisostraat 38, 7462 GX Rijssen
T 0548 519549 • e.de.mots@solcon.nl

Lid: Ds. J.M. Molenaar (Themadagen)
Vossenakker 2, 6711 CZ Ede
T 0318 307748 •
ds.jmmolenaar@hervormdede.nl

Lid: Ds. A. Snoek (Verdiepingsconferentie 23+)
Kerkstraat 8, 4041 XB Kesteren
T 0488 723120 • asnoekvdm@solcon.nl

Overlijdensberichten:
J. Bout & Zn., Postbus 3, 1270 AA Huizen
E info@boutdruk.nl (o.v.v. Herv. Vaan)
Mutaties: Schriftelijk melden aan het Bondsbureau
Bestuurswijz. moeten naar de 1e secretaris

Hij Zijn Woord op onze mannenverenigingen 
wil zegenen. Het volledige verslag is opgeno-
men in “De Hervormde Vaan” van maart 2018. 

Jaarverslag van de 
penningmeester/begroting 2017
De penningmeester, dhr. C. Oosterom, gaf 
een duidelijke uitleg over de exploitatiereke-
ning 2017. Zie voor het volledige verslag de 
exploitatierekening 2017 in “De Hervormde 
Vaan” van maart 2018. Voor 2017 zijn we uit-
gekomen op een positief saldo van € 3404,-- 
en de begroting voor 2018 is positief met  
€ 490,-- Gezien dat de begroting een positief 
resultaat heeft is er geen verhoging van de 
contributie nodig. Er zijn in het afgelopen 
jaar geen kosten gemaakt voor de PR - leden-
werving.

Verslag van de kascontrolecommissie
Het verslag van de kascontrolecommissie van 
12 maart 2018 bestaande uit de leden dhr. 
J.C. de Deugd uit Ridderkerk en P. Koert 
uit Hendrik Ido Ambacht wordt voorgelezen 
i.v.m. hun afwezigheid door de voorzitter en 
zij dechargeren de penningmeester omdat al-
les in goede orde werd bevonden. De voorzit-
ter bedankt de kascontrole commissie en de 
beide penningmeesters dhr. C. Oosterom en 
J. van Capelleveen voor hun werk. 

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Voor het nieuwe jaar vormen de afgevaar-
digden uit Ridderkerk van de verenigingen 
Paulus en “Onderzoekt de Schriften” uit 
Ridderkerk-Slikkerveer de nieuwe commissie. 
Mededelingen. De voorzitter ds. J.H. Lam-
mers geeft aan dat we in de komende maan-
den de besturen van onze verenigingen willen 
spreken over “Oud en jong hebben elkaar 
nodig”. Dit zal per streek plaatsvinden en de 
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●  Organisatienieuws

uitnodigingen waar het zal plaatsvinden zijn 
verzonden.

Uitslag verkiezing hoofdbestuursleden
De bestuursleden, ds. J.P. Nap, dhr. C. 
Oosterom en dhr. C.D. Groenendijk die her-
kiesbaar waren, werden met grote meerder-
heid van stemmen herkozen. Zij namen hun 
herbenoeming aan. De voorzitter wenste hen 
van harte Gods zegen toe in de taak die zij 
mogen vervullen voor de Mannenbond.
Referaat door ds. A. Snoek “Prediking in het 
spoor van Dordt”.
Ds. A. Snoek hield een lezing over “Predi-
king in het spoor van Dordt”.
Hij werkte dit uit in op enkele aspecten van 
prediking, vervolgens hoe de sporen van 
Dordt daarin mogen doorklinken en wat kan 
de prediking nu bedriegen. 
Hij sloot zijn lezing af dat we waakzaam 
moeten zijn. 
De lezing is opgenomen in “De Hervormde 
Vaan” van mei/juni en juli/augustus en op de 
website van onze Mannenbond. 
De voorzitter gaf aan dat er met grote aan-
dacht is geluisterd en bedankte hem voor het 
houden van dit referaat.
 
Collecte
Tijdens het zingen van Psalm 65 vers 1 en 2 
werd de collecte gehouden voor de onkosten. 
De opbrengst bedroeg € 459,40 waarna de 
pauze volgde. 

Bespreking van het referaat
Na de pauze heropende de voorzitter de 
vergadering. Ds. A. Snoek heeft een aantal 
vragen op papier en daarna ook nog monde-
ling ontvangen en beantwoord deze.
De voorzitter ds. J.H. Lammers bedankt 
hem voor de beantwoording van de vragen.

Rondvraag
Er zijn een aantal vragen gesteld.
- Kunnen we in het vervolg van de Huishou-
delijke vergadering een losse microfoon ge-
bruiken zodat de vragen die gesteld worden 
goed hoorbaar zijn. Dit zal in het vervolg 
plaatsvinden.
- Kan er nagedacht worden over de mach-
tiging voor de collecte om dit wel of niet te 
gebruiken? Dit zal meegenomen worden ter 
bespreking in het bestuur.
- Het lidmaatschap van onze vereniging 
loopt tot de maand mei. Is het niet beter 
om dit per nieuwjaar dus per 1 januari in te 
voeren? Ook dit zal meegenomen worden ter 
bespreking.
- Om kosten te besparen is het niet beter 
om de Hervormde Vaan als pakket naar elke 
secretaris te sturen? Dit willen we nu niet 
veranderen.

Sluiting
Ds. J.H. Lammers bedankt de regelingscom-
missie voor het vele werk dat zij hebben 
gedaan en de fotograaf voor het nemen van 
foto’s zodat deze gebruikt kunnen worden 
voor de Hervormde Vaan en geeft ds. J.M. 
Molenaar het woord voor de sluiting. Ter 
afsluiting zingen we Psalm 119 vers 53 en 
gaat ds. J.M. Molenaar voor in dankgebed. 
Hij wenst een ieder een goede thuisreis en 
een goede zondag.

.

Wijzigingen adresboekje 2015

De volgende wijzigingen in “het Adresboekje’’ 
doorvoeren: 
1) de MV “Schrift en belijdenis’’ te Rotterdam/
Kralingen is opgeheven. 
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●  Overlijdensberichten

In vertrouwen op zijn Heere en Heiland is 
na een periode van afnemende krachten op 
de dag des Heeren thuis gekomen ons lid 
van de Mannenvereniging Troffel en Zwaard

ADRiE REBEL

in de leeftijd van 86 jaar.

Zijn getuigenis te leven vanuit Gods genade 
en zijn heen wijzen naar het volbrachte werk 
van Jezus Christus zal bij ons in dankbare 
herinnering blijven.
Wij bidden om troost en kracht voor degene 
die om hem heen hebben gestaan in de 
laatste periode van zijn leven.

Leden en bestuur mannenvereniging 
‘Troffel en Zwaard’ 
Hervormde gemeente Huizen

Huizen, 23 juli 2018

In God is mijn heil en mijn eer;
mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.

Psalm 62 vers 8

Op 1 augustus 2018 bereikte ons het ontstel-
lende bericht dat de Heere op Zijn tijd uit 
ons midden heeft weggenomen ons trouw en 
meelevend lid

JAN SCHiPPER

Hij mocht de leeftijd van 71 jaar bereiken. 
Vele jaren heeft hij onze vereniging mogen 
dienen als secretaris.
Hij mocht van de vastheid van zijn geloven 
getuigen op onze verenigingsavonden.
Met dankbaarheid gedenken wij zijn trouw en 
betrokkenheid op het werk van onze vereni-
ging.

Wij bidden om troost en kracht van de Heere 
voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Leden en bestuur van de Hervormde
mannenvereniging ‘Troffel en Zwaard’ 
te Huizen

Huizen, 1 augustus 2018

Gelijk het gras is ons kortstondig leven

Met deze woorden boven de rouwkaart gaf de 
familie kennis van het overlijden van 

LEENDERT VERWEiJ 

in de leeftijd van 63 jaar.
 
Ondanks afnemende krachten probeerde 
Leen, zeker de laatste jaren, onze verenigings-
avonden trouw te bezoeken.
Leen laat op onze avonden een lege plaats 
achter en dat dient ons tot waarschuwing.
Schenke de Heere de familie bij het gemis 
Zijn troost en nabijheid.
 

Bestuur en leden mannenvereniging
‘De Heere is onze Banier’
Vinkeveen

 
augustus 2018

2) de MV “Boaz’’ te Wilnis (blz. 44) heeft een 
nieuwe voorzitter: dhr. C.D. Treur, Bovendijk 22, 
3648 NM Wilnis.
3) de MV “Hervormde Mannenvereniging 
op G.G.’’ te Ede (blz. 38) heeft een nieuwe 
secretaris: dhr. D.van de Wilt, Zandlaan 16a, 
6717 LP Ede
  

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

Voor al onze activiteiten zie onze agenda 
op www.hervormdemannenbond.nl



  de hervormde vaan  ·  78e jaargang  ·  nr 9  · september 2018   19

Ik roem in God:
Ik prijs ’t onfeilbaar woord.

Met verdriet geven wij u kennis van het 
overlijden van onze broeder

CORNELiS JAN DEN DUNNEN

op de leeftijd van 77 jaar.

Jarenlang was hij lid van onze vereniging.
Wij verliezen in hem een zeer betrokken 
broeder.
Wij wensen de familie Gods hulp in het 
verwerken van dit verdriet.

Bestuur en leden van de 
mannenvereniging 
‘Onderzoek de Schriften’ 

Hardinxveld Giessendam, juli 2018

Dan ga ik op tot Gods altaren
Tot God, mijn God, de bron van vreugd.

Psalm 43 : 4 ( berijmd)

Op 15 juli 2018 werd door de HEERE op 
Zijn tijd uit dit leven weggenomen
ons gewaardeerd en trouw lid

DERk JAN VAN AMERSFOORT

in de leeftijd van 83 jaar

De HEERE vertrooste zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen

Bestuur en leden van de 
Mannenvereniging 
“Onderzoekt de Schriften”

Epe, juli 2018 

Uw ogen zullen de Koning zien
in Zijn schoonheid.

Jesaja 33 vers 7

Met ontroering geven wij u kennis van het 
heengaan van ons trouw en meelevend lid, 
op de leeftijd van 86 jaar.

MARiNUS BOSMAN

Met dankbaarheid denken wij aan de vele 
jaren dat hij als trouw (bestuurs)lid aan onze 
vereniging verbonden was.
De HEERE trooste zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen in dit verlies.

Bestuur en leden van de 
mannenvereniging 
“Bouwen en Bewaren”

Woudenberg, mei 2018 

Met droefheid hebben wij vernomen dat de 
HEERE geheel onverwachts ons trouw lid 
tot zich heeft genomen

 
HAM HOP 

op de leeftijd van 80 jaar.

Wij bidden om troost en kracht van 
onze Vader voor zijn vrouw, kinderen, 
kleinkinderen en verdere familie.

Leden en bestuur
Mannenvereniging 
‘Onderzoekt de schriften’
Hervormde gemeente Bunschoten

 
Bunschoten, 25 augustus 2018
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Bond van Hervormde Mannenverenigingen op G.G.

UiTNODiGiNG
voor de 

BONDSDAG 2018
D.V. ZATERDAG 27 OKTOBER 

IN DE OUDE KERK TE PUTTEN
Aanvang: 10.00 uur

●  Thema: “Dordt: leerregels - leefregels”

AGENDA:
  1. Opening door de 1e voorzitter, ds. J.H. Lammers
  2. Referaat door prof. dr. W.H.Th. Moehn te Hilversum:   

● “Wedergeboorte”
  3. Betuiging van aanhankelijkheid aan Zijne Majesteit de Koning
  4. Bespreking van de ingekomen vragen
  5. Sluiting morgenvergadering door ds. J.M. Molenaar
  6. PAUZE van 12.00 – 13.30 uur
  7. Opening middagvergadering door ds. J.P. Nap
  8. Referaat door ds. A.J. Mensink uit Elburg

● “Volharding”
  9. Zangpauze
 10. Bespreking van de ingekomen vragen
 11. Sluiting door ds. J. van Dijk

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.)


