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Rosj Hasjana (joods nieuwjaar) Dit feest duurt twee dagen. 
Op die dagen wordt er in de synagoge honderd maal op de sjofar (de ramshoorn) geblazen.
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Andere naam voor Bondsdag  
In het januari nummer vroeg ik u om suggesties voor een andere naam voor de Bondsdag. 

Kunt u het uiterlijk 2 maart doorgeven? Op onze vergadering van vrijdag 8 maart kunnen we erover 
nadenken. 

Inspreken van de Hervormde Vaan
We doen onderzoek naar de mogelijkheid om de Hervormde Vaan in te spreken via de CBB in Ermelo. 
De afkorting staat voor Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Om een besluit te 
nemen is het nodig te weten of er belangstelling hiervoor is. Laat u het ons weten?    

Nieuwe rubriek 
In het nummer van maart zal ds. P. van der Kraan voor de laatste keer schrijven in de rubriek Onder een 
vergrootglas. Vanaf april komt er een nieuwe rubriek met de naam Ter zake. Meerdere scribenten kunnen 
gevraagd worden om te schrijven over een thema die met de leefwereld van (jonge) mannen te maken 
heeft. De artikelen zijn geschikt voor een avond op de mannenvereniging, maar bijvoorbeeld ook bij een 
mannenontbijt. U hoort er meer van.   

Bijbelstudies
In de maand april beginnen de nieuwe bijbelstudies. We kunnen nu al vast meedelen dat ds. A.J. van 
den Herik uit Moerkapelle bereid is om de bijbelstudies te verzorgen van het Oude Testament. Hij heeft 
ervoor gekozen om het boek Jesaja te behandelen. Ds. J. van Dijk, ons hoofdbestuurslid, zal Bijbelstudies 
voor het Nieuwe testament maken. Hij gaat het evangelie van Johannes behandelen. We wensen de beide 
collega’s Gods zegen toe bij de voorbereiding.  

Huishoudelijke vergadering
Op zaterdagmiddag 6 april zal de huishoudelijke vergadering gehouden worden in Veenendaal. 
Ds. J.M. Molenaar zal een referaat houden getiteld: “De moeilijkste zaligspreking” n.a.v. 
Psalm 137 vers 9. Staat de datum in uw agenda? 
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Beelden
et lág er, nadat ik deze meditatie schreef. 
Het wordt momenteel weer voorspeld: 

snééuw! Altijd mooi om te zien! Zéker als het 
om een dikke alles-bedekkende laag gaat. In 
Israël valt het niet zo vaak. Niettemin wordt 
het in de Bijbel wel gebruikt als beeld. Zoals 
er wel vaker beelden worden gebruikt. Dít is 
een aansprekend beeld. De HEERE belooft 
Israël te reinigen. Zó bezoedeld als het nu is 
door tálloze zonden, de HEERE zal het wít 
maken als sneeuw. En dat is wítter dan wit!

Achtergrond
Het staat er in Jesaja 1 niet zo best voor met 
Israël. Het is aan lager wal geraakt. Gééste-
lijk dan! Het ontbreekt aan kénnis van God. 

Terwijl intussen wél de deur van de tempel 
plat wordt gelopen. De offerdienst draait als 
een tierelier. Gebed na gebed stijgt op. Zó 
voor het oog ziet het er allemaal picobello 
uit. Om door een ringetje te halen! 
Maar de HEERE heeft het (ermee) gehad! 
Het is één grote vertoning! Het is ‘geloof 
zónder de werken’ (Jakobus 2: 14 e.v.). En 
dat is……dood! De praktijk laat het zien. 
Onrecht is aan de orde van de dag. De zwak-
ken in de samenleving zijn de kop van jut: 
weduwen, wezen. Men kijkt er niet naar om! 
De HEERE neemt dat niet! 

Scharlaken
In Jesaja 1 roept de HEERE Israël tot be-
kering. Hij nodigt om te komen: kom nu! 

Ds. E. de Mots

H

●  Meditatie

Wit als sneeuw
            ‘Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw.’

                                                    Jesaja 1: 18
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●  Bijbelstudie o.t.Ds. J.M. Molenaar

God de Heilige
Psalm 24

‘W ie tot de kinderen van God ge-
rekend wil worden, moet dat 

bewijzen met een zuiver leven.’ Een pittige 
uitspraak van Calvijn. Deze uitspraak geeft 
juist in onze tijd te denken. In het kerkelijk 
leven zijn we immers lange tijd vuurbang 
geweest om wettisch te zijn of worden. Nu 
zijn er echter tijden in het kerkelijk leven 
aangebroken, waarin we vuurbang kunnen 
zijn om libertijns (absolute individuele vrij-
heid) te worden. De HEERE is echter de 
Heilige. Bij Zijn heiligheid past een heilig 
leven. Dat bewijst de studie van Psalm 24 
nog maar eens.

Indeling
Psalm 24 kunnen we in drie delen on-
derscheiden. In de verzen 1-2 wordt God 
geprezen als Schepper en Eigenaar. In de 
verzen 3-6 wordt de vraag gesteld wie de 
berg van de Heere mag beklimmen. In de 
verzen 7-10 klinkt de oproep om de Heere 
der Heerscharen toegang te verlenen. Het 
opschrift vertelt ons dat David de dichter 
is van deze Psalm. Door velen wordt deze 
Psalm verbonden aan de geschiedenis uit 2 
Samuel 6: 11-17 en 1 Kronieken 15. Daarin 
wordt beschreven hoe de ark uit het huis 
van Obed Edom wordt overgebracht naar 

Hij gooit de deur niet dicht voor Zijn volk. 
Integendeel!: in de tekst zwaait de deur wá-
genwijd open. Het kan niet zo erg zijn met 
het volk (en ook met ons!), of er is bij de 
HEERE doen aan! Daar wijst dat scharlaken 
van de tekst wel op. Het gaat om een krách-
tige kleurstof die je bijna niet weg krijgt. 
U weet wel: zoals je van die vlekken kunt 
knoeien, die je er bijna niet uit krijgt. Het 
is ook een beeld van uw en mijn leven: door 
onze zonden zit ons leven onder de vlekken. 
Vlekken van allerlei soort en maat. Dingen 
uit het verleden die we maar niet kwijtraken. 
En wát en hóe we ook poetsen en boenen, 
we krijgen ze met geen middel wég gereinigd!

Wit als wol
Weet u hoe dat komt? Omdat wij van de 
firma ‘opknappen’ zijn. Het bij onszélf zoe-
ken. Het van ónszelf verwachten. Maar dat 

brengt ons geen stap verder. Ik bedoel: het 
komt niet tot innerlijke rust van binnen. Het 
brengt ons geen stap dichter bij God. Het 
moet van Zijn kant komen. En de tekst zegt: 
het kómt van Zijn kant! De HEERE zegt: 
‘Al waren uw zonden als scharlaken, ze zúllen 
wit worden als sneeuw.’ Een machtige belofte. 
Diep gedompeld in het bloed van Christus. 
Zijn bloed is het dat reinigt! Hóe schrijft 
Johannes dat? ‘Hij is getrouw en rechtvaardig 
om ons de zonden te vergeven en ons reinigen 
van alle ongerechtigheid.’ (1 Johannes 1: 9) 
En lees dan vooral niet over dat ‘alle’ heen. 
Dat sluit geen vlek en daarmee zonde buiten! 
Zijn bloed is zo reinigend in de handen van 
de Heilige Geest, dat we er ‘wit’ van worden! 
Het ‘wit’ van Christus gerechtigheid. Het 
‘wit’ van Zijn genade. En als de Heere dan 
naar de Zijnen kijkt?! Já, dan ziet Hij u ‘wit 
als sneeuw’……
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Jeruzalem. Er zijn echter ook uitleggers die 
deze Psalm verbinden aan een terugkeer van 
de ark na een oorlog. Er zijn immers geschie-
denissen bekend die ons vertellen dat de ark 
werd meegenomen in de oorlog (Zie hier-
voor: Numeri 10: 35; Numeri 14: 44; Jozua 
3: 6; Jozua 6; 1 Samuel 4: 3). Misschien 
moeten we de beiden mogelijkheden maar 
gewoon laten staan en tegen deze verschillen-
de achtergronden de Psalm met elkaar lezen. 

God is eigenaar en Schepper (Vers 1b-2)
De Psalm zet stevig in: ‘De aarde is van de 
HEERE en haar volheid.’ Je zou deze zin ook 
als volgt kunnen vertalen: ‘De aarde is van 
de Heere en wat haar vult.’ Alle bewoners 
van de aarde zijn van de HEERE. Alles komt 
uit de scheppende handen van de HEERE 
voort. Hij heeft immers deze aarde gegrond. 
David spreekt in dichterlijke taal. Waarom 
spreekt de dichter zo over de schepping van 
deze wereld? Calvijn tekent hierbij aan: ‘God 
richt Zich hier op de bevatting der onwe-
tenden.’ De dichter van deze Psalm stelt de 
aarde voor als een bouwsel dat fundamenten 
heeft om vast te staan. De aarde is gegrond 
op zeeën en stromen (Vgl. Psalm 104: 5-6; 
Psalm 136: 6).

Wie mag naderen tot God? (Vers 3-6)
Van de hele aarde worden we nu door de 
Psalmdichter meegenomen naar de berg 
van de HEERE. Welke plaats bedoelt Da-
vid? De tempel is nog niet gebouwd. Gaat 
het hier over Jeruzalem? Of gaat het hier 
over de burcht Sion, waar later de tempel 
is gebouwd? De meeste uitleggers gaan uit 
van het laatste. Dat is immers de plaats die 
God heeft uitgekozen en daarom wordt 
deze plaats heilig genoemd. Hierbij moeten 
wij beseffen dat wat heilig genoemd wordt 

in zichzelf niets bijzonders is. Heilig is wat 
geheiligd wordt: iets of iemand afzonderen, 
apart stellen, ter beschikking houden, wij-
den, beslag leggen op, gebruiken. God heeft 
de berg Sion geheiligd en daarom is deze 
berg heilig! Dan is het de vraag wie deze berg 
mag beklimmen om in Gods aanwezigheid 
te zijn? Aan welke voorwaarden moet die-
gene voldoen? Calvijn tekent bij vers 3 aan: 
‘Vooral het tweede lied legt David er zich 
op toe, om de ware Israëlieten van de valse 
te onderscheiden; want daaraan ontleent hij 
zijn grond, om de Joden aan te sporen tot 
een heilig en rechtvaardig leven, omdat zij 
door God tot een eigendom verkoren zijn.’ 
Het valt op dat de voorwaarden die in deze 
Psalm genoemd worden, om de berg van de 
HEERE te beklimmen, geen uiterlijke han-
delingen zijn. Er wordt niet opgeroepen tot 
het brengen van offers of het onderhouden 
van bepaalde geboden. In deze Psalm gaat 
het David om de ‘innerlijke werkelijkheid’ 
van de mens (Calvijn). Vers 4 vertelt ons wat 
nodig is om de berg te kunnen beklimmen: 
reine handen, een zuiver hart, geen verlangen 
naar ijdelheid, geen bedrieglijk bezweren. 
Wie deze hoedanigheden bezit ontvangt de 
belofte van zegen en het recht om de berg te 
beklimmen. Laat hierbij helder zijn: het gaat 
hier niet om iemand die zondeloos is. Het 
gaat echter wel om iemand die God de God 
zijn heils heeft leren noemen. Een geslacht - 
uit het huis van Jakob - dat naar God vraagt 
en Zijn aangezicht zoekt, mag naderen tot 
de heilige berg. Wie God immers leerde ken-
nen als de God zijns heils zal dat bewijzen 
met een zuiver leven. De Heere heeft immers 
gezegd: ‘Weest heilig, want Ik ben heilig!’ 

God wil intreden (Vers 7-10)
De overgang van vers 6 naar vers 7 doet op 
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het eerste gehoor vreemd aan. Hadden we 
het eerst over wie de berg mag beklimmen, 
gaat het nu over de HEERE Zelf Die de stad 
Jeruzalem wil binnengaan. Wat hebben deze 
delen van de Psalm met elkaar van doen? Ik 
noem weer de naam van Calvijn. Hij zegt 
dat dit laatste deel van de Psalm nog een 
keer onderstreept dat de gelovigen zich nog 
meer moeten inzetten om de ‘ceremoniën 
der Wet te betrachten.’ Uit het laatste deel 
van de Psalm blijkt immers dat God Zelf in 
hun midden wil wonen. Daar past een heilig 
leven bij! 
De laatste verzen van deze Psalm roepen 
het beeld op van een feestelijke optocht. De 
ark komt terug in Jeruzalem. In vers 7 en 9 
wordt luid geroepen om de bovendrempel 
van de poorten op te heffen. De Koning vol 
eer en glorie wil immers binnentreden. In 
vers 8 en 10 wordt de dringende vraag ge-
steld wie de Koning der ere nu eigenlijk is. 
Er is geen misverstand mogelijk. Het is de 
HEERE. God blijkt een sterke en geweldige 
God te zijn, Die in de strijd overwint. Hij 
is de HEERE van de legermachten! Opmer-
kelijk dat David hier niet spreekt over zijn 
eigen overwinningen. Hij schrijft alles toe 
aan de HEERE. De Psalm eindigt met voor 
de vierde keer te noemen dat God de Koning 
is. Hij is de Koning van de glorie. Deze God 
wil bij zijn volk wonen en het volk dat naar 
Hem vraagt en Zijn aangezicht zoekt mag tot 
Hem naderen.

Christologisch
Opmerkelijk genoeg legt Calvijn in zijn 
commentaar deze Psalm niet uit als een mes-
siaanse Psalm. Dat heeft naar mijn mening 
alles te maken met de manier waarop Calvijn 
het Oude Testament wil lezen, maar het voert 
te ver om daar nu een hele verhandeling over 

te houden. De liefhebber leze: ‘W. de Greef, 
Calvijn en zijn uitleg van de Psalmen.’
Dat neemt uiteraard niet weg dat deze Psalm 
in de christelijke kerk meer dan eens opgevat 
is als een messiaanse Psalm. Meer dan eens 
wordt deze Psalm gelezen in de adventstijd. 
God komt deze wereld binnen. In Christus 
staat de Koning der ere voor de poort! Dit 
lied wordt overigens ook vaak gezongen op 
Hemelvaartsdag. Christus is Overwinnaar in 
de strijd gebleken. Hij ontvangt daarom de 
ereplaats aan de rechterhand van de Vader. 
De christelijke gemeente ziet uit naar Zijn 
wederkomst. De Koning van de glorie staat 
te komen. ‘Open wijd de poorten!’ 

Gespreksvragen
1. Wat heeft u bij de bestudering van Psalm 
24 vooral geleerd?
2. Deze Psalm is - volgens uitleggers - ont-
staan binnen de context van 1 Kronieken 15. 
Leg dat eens uit. Welk licht valt er vanuit 1 
Kronieken 15 over deze Psalm?  
3. Het naderen tot de heilige berg is verbon-
den aan voorwaarden.
a. Ga de voorwaarden nog eens na en vertel 
in eigen woorden wat er mee bedoeld wordt.
b. Waarom is het naderen tot de heilige berg 
aan voorwaarden verbonden? Leg Jesaja 33: 
14-16 er eens naast.
c. Wat zou dit ons te zeggen hebben in het 
naderen tot God?
4. ‘Wie God leerde kennen als de God zijn 
heils zal dat bewijzen met een zuiver leven.’
a. Wat wordt er met deze zinsnede bedoeld? 
b. Wat heeft zondag 32 van de Heidelbergse 
Catechismus ons hierin te zeggen? 
5. Deze Psalm wordt vaak in de christelijke 
gemeente gelezen en gezongen als een mes-
siaanse Psalm. 
a. Aan welk aspect uit het leven en/of werk 



  de hervormde vaan  ·  79e jaargang  ·  nr 1  · februari 2019   7

Vasthouden aan het Woord
2 Timotheüs 3 : 1 – 4 : 5

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

N

van Christus denkt u dan vooral vanuit deze 
Psalm? Denk hierbij aan het Koningschap 
van God in dit lied. 
b. Wat heeft dat u te zeggen voor uw eigen 
geloofsleven? Troost deze Psalm u of wordt u 
er juist door verschrikt? 
6. Stelling: ‘Onze kerkelijke gemeenten 
worden tegenwoordig meer bedreigd door 

libertinisme (absolute individuele vrijheid) 
dan wetticisme!’ 
a. Bent u het eens of oneens met deze stel-
ling en waarom? 
b. Wanneer u het eens bent met deze stel-
ling, hoe is een libertijnse geest te keren? 
Zou Paulus ons vanuit zijn brieven hier ver-
der in kunnen helpen?  

Vooruitzicht voor de laatste dagen
adat Paulus Timotheüs in hoofdstuk 2 
heeft aangespoord tot volharding, waar-

schuwt hij nu voor zware tijden die zullen aan-
breken. Dit zal gebeuren in ‘de laatste dagen’ 
(3:1). Een vergelijkbare uitdrukking (‘in latere 
tijden’) kwamen we eerder tegen in 1 Timo-
theüs 4:1. We zagen toen al dat het Nieuwe 
Testament bij herhaling aangeeft dat ‘de laatste 
tijden’ zijn aangebroken met de komst van 
Christus en met de uitstorting van de Heilige 
Geest (vergelijk Handelingen 2:16-17 en He-
breeën 1:1). Het is het laatste tijdperk van de 
geschiedenis, tussen de eerste en de tweede 
komst van Christus.
Hier in de tweede Timotheüsbrief merken we 
ook duidelijk dat Paulus spreekt over een ont-
wikkeling die niet slechts in de toekomst ligt, 
maar al gaande is. Hij heeft het over mensen 
die een ‘schijn van godsvrucht’ hebben (3:5), 
maar verder totaal ontspoord zijn. Timotheüs 
moet zich van hen afkeren. Het gaat dus om 
mensen die hij al kent. In 3:6 verwijst de apos-
tel ook duidelijk naar een type mens dat Timo-
theüs al tegenkomt en dat een voorbeeld is van 

wat Paulus bedoelt. Tegelijk geeft Paulus’ spre-
ken in de toekomende tijd (‘zware tijden zúllen 
aanbreken’) de indruk dat het in de toekomst 
nog van kwaad tot erger zal gaan.

Paulus vindt het duidelijk nodig zijn geestelijke 
zoon te waarschuwen voor wat hij te verwach-
ten heeft. Hij zegt het met nadruk: ‘weet dit’ 
(3:1). Je kunt ook vertalen; ‘dit moet je 
begrijpen’. Blijkbaar dreigde het gevaar dat 
Timotheüs zich een verkeerde voorstelling 
maakte van het leven in het tijdperk tot de 
wederkomst.
In zijn eerste Timotheüsbrief had de apostel 
laten doorschemeren dat ‘een rustig en stil leven’ 
voor christenen tot de mogelijkheden behoorde 
(1 Timotheüs 2:2). Van de eerste gemeente 
in Jeruzalem was bekend dat zij door haar 
levensstijl en eenheid diepe indruk maakte en 
vele buitenstaanders aantrok die tot bekering 
kwamen (Handelingen 2:47; 5:13). Dit zou 
de indruk kunnen wekken dat het leven in ‘de 
laatste dagen’ een groot succesverhaal wordt, 
waarin je als gelovige vredig en blij je weg kunt 
gaan.



   de hervormde vaan · 79e jaargang  ·  nr 1 · februari 20198

Dat is echter een te rooskleurig beeld. Er is 
ook nog de realiteit die Petrus in zijn eerste 
brief beschrijft met die bekende woorden ‘de 
duivel gaat rond als een brullende leeuw, op 
zoek naar wie hij zou kunnen verslinden’ (5:8). 
Dat brengt met zich mee dat er ‘zware tijden’ 
zullen komen. Paulus bereidt er Timotheüs 
op voor.

Totale ontaarding
Dat het in de laatste dagen zo moeilijk 
wordt, wordt veroorzaakt door een totale 
morele ontaarding van de mensen. Ze mo-
gen ‘een schijn van godsvrucht’ hebben (3:5), 
ze zijn verder op alle mogelijke terreinen 
ontspoort. Paulus noemt maar liefst achttien 
verschillende aspecten van die ontaarding 
(3:2-4). 
Bij een paar daarvan een enkele opmerking. 
In 3:2 heeft de Herziene Statenvertaling 
‘grootsprekers’, waar de Statenvertaling spreekt 
van ‘laatdunkend’. Die laatste vertaling is 
minder gelukkig. Het gaat erom dat men-
sen arrogant opscheppen over zichzelf. Bij 
de uitdrukking ‘zonder natuurlijke liefde’ in 
3:3 is het punt dat de liefde ontbreekt, die 
er normaal (‘van nature’) is in de menselijke 
verhoudingen (zoals die tussen ouders en 

kinderen). ‘Onmatig’, in hetzelfde vers, wil 
zeggen ‘zonder zelfbeheersing’, zodat je jezelf 
overgeeft aan allerlei zonden. Het woord ‘roe-
keloos’ in 3:4 duidt aan dat men zich zonder 
na te denken en zonder bij de consequenties 
stil te staan, ergens in stort. In de context is 
dat ‘ergens’ de zonde.

Paulus maakt het voor Timotheüs concreet 
door te verwijzen naar een groep mensen 
die hij kent en die misbruik maakt van een 
bepaalde categorie kwetsbare vrouwen. Het 
verkleinwoord ‘vrouwtje’ heeft een negatieve 
klank. Van de vrouwen in kwestie wordt ook 
bepaald geen positief beeld geschetst. Ze zijn 
‘met zonden beladen’ en worden ‘door allerlei 
begeerten gedreven’. Ze zijn altijd – op hun 
manier – bezig met ‘leren’, maar kunnen door 
hun dwalen ‘nooit tot kennis van de waarheid’ 
komen (3:6-7).
Men legt meestal een link met de dwaalle-
raars, waarmee men in Efeze te maken had. 
Verschillende buiten-Bijbelse bronnen spre-
ken erover dat religieuze bedriegers vaak een 
dankbaar gehoor vonden onder een bepaalde 
categorie vrouwen. Meestal betaalde men 
voor het ontvangen van religieus onderwijs 
en je krijgt de indruk dat de bedoelde vrou-
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wen hun dwaalleraars goed onderhielden. 
Het dwaalleer-zijn kon zo een lucratief han-
deltje worden (vergelijk 1 Timotheüs 6:5).

Paulus vergelijk het optreden van de dwaal-
leraren met het optreden van Jannes en 
Jambres (3:8). Hun namen komen verder in 
de Bijbel niet voor. Ze zijn ontleend aan een 
buiten-Bijbelse Joodse traditie. Het zouden 
de namen zijn van de magiërs die tegen Mo-
zes ingingen toen hij voor farao stond en die 
aanvankelijk de tekenen die Mozes deed na 
konden doen (Ex. 7:11-12, 22; 8:7). In het 
Oude Testament blijven de magiërs anoniem. 
Later heeft men de ontbrekende informatie 
aangevuld door te stellen dat het om twee 
broers ging, met de namen Jannes en Jam-
bres. In de tijd van het Nieuwe Testament 
was het de standaard manier geworden om 
de magiërs uit Exodus aan te duiden. 
Het punt dat de apostel wil maken is duide-
lijk: de dwaalleraars mogen succesvol zijn, ze 
zijn dwazen die de waarheid niet kennen en 
het niet veel verder zullen brengen (3:9).

Trouw aan de Bijbelse boodschap
Timotheüs heeft zich gelukkig niet door 
de dwaalleer laten inpakken. Hij heeft zijn 
geestelijke leermeester Paulus nagevolgd in 
onderwijs en in manier van leven (3:10). Die 
getrouwe navolging omvat ook het aanvaar-
den van het lijden waarmee het dienen van 
Christus gepaard gaat.
Paulus heeft zelf heel wat lijden om Christus’ 
wil moeten doorstaan. Hij noemt de vervol-
gingen die hem overkomen zijn in Antiochië, 
Ikonium en Lystre (zie Handelingen 13:50; 
14:2, 19).
Paulus laat er vervolgens geen enkele twijfel 
over bestaan: bij het volgen van de Heere 
hoort vervolging (3:12). Daar moet Timo-

theüs en daar moeten wij ons op instellen.
De woorden uit 3:10-13 zijn de opmaat voor 
een herhaling van de oproep waarmee Paulus 
de brief begon (1:2-2:13). Timotheüs moet 
blijven bij wat hij geleerd heeft. Hij weet dat 
die leer betrouwbaar is, omdat hij weet van 
wie (meervoud in het Grieks) hij het geleerd 
heeft en omdat hij - van jongs af aan - de 
Schriften kent (3:14-15).

Timotheüs moet zijn roeping als prediker 
getrouw volbrengen (4:1-5). Hij moet met 
volharding het Woord blijven preken, of het 
– hemzelf en de hoorders – nu gelegen komt 
of niet. Hij moet er niet voor terugdeinzen 
ook te weerleggen, bestraffen en vermanen, 
al moet hij dat dan wel ‘met alle geduld en 
onderricht’ doen.
Timotheüs moet daarbij niet verwachten dat 
de mensen altijd op zo’n getrouwe prediking 
zullen zitten te wachten. ‘Want er zal een 
tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen 
verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het 
gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen 
verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten’ 
(4:3). Dan zal men verzinsels verkiezen bo-
ven de waarheid (4:4).

Trouw aan de Bijbelse boodschap
Als de apostel Timotheüs aanspoort, dan 
benadrukt hij daarbij nog een keer sterk het 
gezag en de betekenis van de Schrift (3:15-
17). Dit is ongetwijfeld niet omdat Timo-
theüs hier nog niet van op de hoogte was, 
maar omdat Paulus – zoals steeds in de beide 
Timotheüsbrieven – zijn geestelijke zoon 
nog één keer de centrale elementen van zijn 
boodschap op het hart wil binden. 

Het zijn de heilige Schriften die ‘wijs kun-
nen maken tot zaligheid’. Let wel: ‘door het 
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●  Onder een vergrootglas

Jezus heeft ons 
een voorbeeld nagelaten

Ds. P. van der Kraan

ls Jezus voorafgaand aan de Paasmaal-
tijd de voeten van Zijn discipelen heeft 

gewassen en Zijn plaats te midden van hen 

weer heeft ingenomen, zegt Hij tegen hen: 
‘Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat 
ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan’ 

geloof dat in Christus Jezus is’; dat wil zeggen 
door het geloof in Christus. Wie leeft uit de 
Schrift komt bij Hem uit.

Een ding wil Paulus nog heel duidelijk mee-
geven: ‘Heel de Schrift’ (je kunt ook vertalen 
‘ieder Schriftwoord’) ‘is door God ingegeven’ 
(3:16). Letterlijk staat er dat heel de Schrift 
‘door God (uit)geademd’ is. Ieder Schrift-
woord komt van Hem. Het is opgeschreven, 
doordat Hij het bij de bijbelschrijvers heeft 
ingegeven. Dat laatste staat hier echter niet 
op de voorgrond. Alle nadrukt valt op het 
feit dat ieder Schriftwoord door de Heere 
Zelf is uitgeademd. Het is Zijn woord!
Als dat het geval is, dan is ook ieder Schrift-
woord nuttig om te onderwijzen, te weerleg-
gen, te verbeteren en op te voeden, tot op-
bouw van ‘de mens die God toebehoort’.

Gespreksvragen:
1. Hoe ervaren wij het leven als christen in 

onze tijd: als een leven in zware tijden 
(3:1), of meer als een ‘rustig en stil leven’ 
(1 Timotheüs 2:2)? Waarom?

2. Herkennen we het beeld van de totale 
ontaarding, dat Paulus schildert in 3:2-
5? Waarin wel en waarin niet? Probeer 
het concreet te maken. Gaat die ontaar-

ding aan de kerk voorbij (denk aan vers 
5b)? Waarin wel en waarin niet?

3. Paulus spreekt in 3:6-7 over vrouwen die 
altijd leren en nooit tot kennis van de 
waarheid kunnen komen. Hoezo kun-
nen ze dat niet? Hoe komt dat? Speelt 
hetzelfde gevaar ook vandaag?

4. Is de tijd dat de mensen de gezonde leer 
niet meer verdragen (4:3) aangebroken 
in onze dagen? Hoe is dat in onze maat-
schappij, in de kerk en in ons eigen le-
ven? Is de neiging te zoeken naar wat het 
gehoor streelt herkenbaar? Probeer het 
opnieuw concreet te maken.

5. We moeten ons geen leraars verzamelen 
overeenkomstig onze eigen begeerte 
(4:3). Wat moeten we doen als we in de 
gemeente waar we lid van zijn geestelijk 
niet gevoed worden?

6. Wat betekent het dat heel de Schrift 
door God is ingegeven (3:16)? Staan we 
daar als gemeente genoeg bij stil? Hoe 
is dat voor ons persoonlijk? Ervaren we 
wel eens moeite met het gegeven dat de 
Heere héél de Schrift heeft ingegeven? 
Waarom wel of niet? Merken we een ver-
band tussen bezig zijn met de Bijbel en 
groei in het leven naar Gods wil (3:17)?

A
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(Joh. 13:15). Het handelen van Jezus is aller-
eerst plaatsvervangend en heeft het karakter 
van borgtocht. Maar het leven van Jezus wil 
op tal van manieren voor Zijn volgelingen 
ook voorbeeldig zijn. Dat geldt van de voet-
wassing, maar ook van de verzoeking in de 
woestijn. Voor dat laatste wil ik uw aandacht 
vragen en daarvanuit enkele lijnen trekken. 

Das Wort sollen sie stehen lassen
Wie herkent niet in bovenstaande woorden 
Luthers geestelijke testament? In allerlei 
toonaarden herhaalt de reformator van Wit-
tenberg dit lemma. Van wie anders heeft 
Luther dit geleerd dan van zijn Meester? 
Jezus heeft dit namelijk plaatsvervangend en 
Borgtochtelijk, maar ook voorbeeldig gedaan 
tijdens de verzoeking in de woestijn. Zoals 
de eerste Adam de verzoeking betrekkelijk 
aan het begin van zijn weg vindt, zo vindt 
ook de tweede Adam de verzoeking betrek-
kelijk aan het begin van Zijn ambtsweg. Dat 
is de overeenkomst. Het verschil is echter 
groot. Want waar de eerste Adam voor de 
verzoeking bezwijkt, blijft de tweede Adam 
daarin staande. Hoe deed Hij dat? Door geen 
duimbreed af te wijken van Gods Woord. 

Hij bleef aan het Woord gehoorzaam, wat 
het Hem ook kostte. En het kostte Hem al-
les: Zijn bloed, Zijn leven.

(On)gehoorzaamheid
Het verschil tussen de eerste en de tweede 
Adam inzake de verzoeking door de dui-
vel, laat zich vangen in één woord: (on)
gehoorzaamheid. (On)gehoorzaamheid aan 
het Woord/gebod van God. Anders gezegd: 
buigen we wel of niet voor het gezag van 
Gods Woord? Of masseren we het Woord 
van God net zolang tot het in ons straatje 
past? We zijn in ons verstaan van de heilige 
Schrift nog wel niet zo ver opgeschoven als 
de moderne exegese, die als leesregel han-
teert: ‘Lees maar, er staat niet wat er staat.’ 
Maar ongemerkt is in onze kring toch iets 
binnen gesijpeld van een hedendaagse trend 
die nog wel zegt uit te gaan van het belijden 
dat de hele Bijbel van God komt. Waaraan 
echter wordt toegevoegd: we geloven dat 
God met ons meetrekt door de geschiedenis 
en cultuur en dat we een vertaalslag kun-
nen en mogen en zelfs moeten maken van 
de oorspronkelijke tijd en context van de 
Schriftwoorden naar nu. Weliswaar wordt 
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daar dan nog bij gezegd: biddend om de 
leiding van de Heilige Geest en in gemeen-
schap met de kerk. Maar tot op heden heb ik 
nog nooit antwoord gekregen op mijn vraag 
hoe het bestaat dat (als wordt gebeden om de 
leiding van de Heilige Geest in de vertaalslag 
van het Woord van toen naar de cultuur van 
nu) de wereldwijde christenheid tot zo geheel 
verschillende vormen van geloven en belijden 
komt. Hoe komt het dat jonge kerken in de 
derde wereld zich probleemloos aansluiten 
bij het tweeduizend jaar oude belijden van de 
kerk der eeuwen en dat ‘eeuwenoude’ kerken 
in het westen zich bijna naadloos aanslui-
ten bij het denken van de hedendaagse 
geseculariseerde mens? Beide zeggen tot die 
uitkomst te zijn gekomen, biddend om de 
leiding van de Heilige Geest! Maar de Geest 
spreekt toch niet met twee monden! Deze 
manier van Bijbellezen tast mijn theologi-
sche principes aan én vreet mijn persoonlijk 
geloof aan. Want wat voor houvast biedt het 
woord van een god die door te veranderen 
meegaat door de tijd? Wat is dan nog waar 
en betrouwbaar? Waaraan kan ik me dan nog 
vastklemmen in leven en in sterven?  Het 
uitgangspunt dat God ons per tijd en cultuur 
een ander verstaan van de Schriften aanreikt, 
haalt de geloofsgrond onder mijn leven weg 
en ontneemt mij de hoop voor de Toekomst. 
Daar kan ik niet mee leven en zeker niet mee 
sterven.

Jaarthema
Daarom ben ik blij met het jaarthema dat 
het hoofdbestuur van de Gereformeerde 
Bond onlangs naar buiten bracht en dat on-
der meer op de ambtsdragersvergaderingen 
in het aankomend najaar wordt uitgewerkt. 
De hoofdredacteur van de Waarheidsvriend 
lichtte onlangs één en ander toe en stak 

daarbij de hand in eigen boezem. Het is 
onthullend en tegelijk schokkend om te 
moeten vaststellen dat onder christenen, die 
zeggen het gezag van de Bijbel te erkennen 
‘een andere omgang met het Woord van 
God zichtbaar’ wordt. En ‘Gereformeerde 
christenen leggen ‘lastige’ teksten anders uit 
dan voorheen in het orthodox-gereformeerde 
denken gangbaar was.’ Bij lastige teksten 
moet vooral gedacht worden aan ethische 
thema’s als: de plaats van de vrouw in de 
gemeente, huwelijk, seksualiteit en relatie-
vormen. Ik zou daar echter ook leerstellige 
zaken aan willen koppelen, zoals de heden-
daagse discussie over schepping of evolutie. 
In ieder geval betreft het geloofs- en ethische 
zaken die vanuit de hedendaagse samenle-
ving dermate onder druk komen te staan 
dat ze dreigen los te weken van het klassieke 
denken en belijden. 

Er staat geschreven
Er is maar één medicijn dat voorkomt dat 
het Woord van God de tanden worden 
uitgetrokken en dat het niet langer haaks 
staat op wat in de samenleving en zelfs in de 
kerken als aanvaardbaar wordt gezien. Dat 
medicijn is gegeven met het antwoord dat 
onze Zaligmaker gaf aan zijn tegenstander 
tijdens de verzoeking in de woestijn: ‘Er staat 
geschreven…’ Dat betekent: het Woord van 
God laten staan zoals het er staat. En het niet 
net zolang plooien en kneden dat het in het 
straatje van de tijd en de cultuur past. Het 
Woord moet niet buigen voor ons, maar wij 
moeten leren buigen voor het Woord. Want 
het is het heilig Woord van een heilige God 
Die absolute aanspraak op ons leven mag 
maken. Dat wij voor deze heilige God en 
Zijn Woord buigen, blijkt hieruit dat wij 
geen kniebuiging maken voor de tijdgeest 
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die vandaag de toon aangeeft. Wie zo met 
het Woord in de tijd staat, kan zomaar alleen 
komen te staan. Maar wie hij ook tegenover 

zich vindt, hij mag ervan uitgaan (op grond 
van diezelfde Schrift) dat hij God aan zijn 
kant vindt.

Ontvangen en doorgeven
Leven
Na de maaltijd leest Christine voor uit de 
kinderbijbel. De gelijkenis over het zaad in 
de akker is aan de beurt. Bram (4) luistert 
goed, Nadine (2) kijkt vooral naar de plaatjes. 
Na afloop vraagt Bram: ‘Is de duivel echt zo 
gemeen dat hij iets af kan pakken?’ Christine 
neemt de tijd en legt uit hoe het zit met de 
duivel. Haar man Geert zit fronsend toe te 
kijken. Moet dat nou? De duivel… Daar 
sprak zijn vader vroeger ook altijd over. Zo 
beangstigend. Zo wil hij het geloof niet 
overbrengen op zijn kinderen. 
Als de kinderen in bed liggen, komt hij erop 
terug. ‘Hé Chris, toen je het vanavond met 
de kinderen had over de duivel enzo, ik vond 
dat eigenlijk niet zo’n geschikt onderwerp. Ze 
zijn nog hartstikke jong...’ Christine: ‘Ja, maar 
Bram vroeg er toch naar? We willen ze toch 
ook eerlijk vertellen wat er in de Bijbel staat? 
En...’ ‘Ja, dat snap ik wel. Maar dat kan later 
toch nog wel? Ik weet nog dat mijn vader ook 
altijd sprak over de hel en de duivel. Ik werd 

daar altijd vreselijk angstig van. Wat mij betreft 
is het niet nodig dat we onze kinderen daar nu 
al over vertellen...’

Voed jij net zo op als jouw ouders?
De opvoeding die jouw ouders jou hebben gegeven 
is bepalend geweest voor je ontwikkeling. Zowel 
op een positieve als negatieve manier heeft hun 
opvoeding bijgedragen aan de persoon die jij 
(geworden) bent. En dat niet alleen… het heeft 
ook invloed op de manier waarop jij nu jouw 
kinderen opvoedt.

Overdracht tussen generaties
Ouders voeden hun kinderen vaak op 
vergelijkbare wijze op als hun ouders dat 
gedaan hebben. Dat komt gedeeltelijk 
doordat je bijna automatisch (en daardoor 
onbewust) het voorbeeld van je ouders volgt. 
Maar voor veel ouders geldt ook dat zij dit 
(min of meer) bewust doen. Bijvoorbeeld 
doordat zij de opvoeding van hun ouders 
positief gewaardeerd hebben. Ze nemen het 
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goede voorbeeld van hun ouders in hun 
eigen opvoeding over. Wanneer de ouders 
ook in dezelfde omgeving wonen als hun 
ouders en hetzelfde opleidingsniveau 
hebben, is de kans nog groter dat ze dezelfde 
opvoedingsstijl en – doelen hanteren. De 
overname is het sterkst wanneer ook het 
geloof en de kerk gelijk is.
Verder zijn het karakter en andere genetische 
factoren van invloed op de overname van 
gedrag en opvattingen. Iemand met een 
nauwkeurig en toegewijd karakter zal 
bijvoorbeeld meer waarde hechten aan 
structuur in de huisgodsdienst of trouw 
aan de kerk. Iemand met een wat meer 
avontuurlijk karakter vindt het belangrijker 
om nieuwe geloofsvormen te onderzoeken 
of wil graag dat zijn kinderen in de kerk 
een plek krijgen om zich te ontwikkelen. 
Wanneer de karakters van de ouders en de 
nieuwe generatie opvoeders overeenkomen, 
is de kans groter dat ze dezelfde 
opvoedingsstijl en – doelen gebruiken. Zij 
vinden dezelfde manier van handelen en 
dezelfde normen en waarden belangrijk. 

Nieuwe manieren
Toch komt het ook voor dat jonge ouders 
juist (bewust of onbewust) op een andere 
manier opvoeden dan hun ouders. Een 
belangrijke oorzaak daarvan is de invloed 
van de partner. Wanneer hij of zij op een 
heel andere manier is opgevoed of een heel 
ander karakter heeft, komen de ouders 
samen tot nieuwe keuzes in de opvoeding. 
Ook de tijd waarin we leven heeft invloed. 
Zo zijn er met de komst van de (sociale) 
media nieuwe vraagstukken voor ouders bij 
gekomen. Kinderen zijn mondiger geworden 
en de cultuur is ‘opener’ geworden. Het is 

belangrijker geworden om woorden te geven 
aan dat wat je gelooft en voelt. En het is naar 
kinderen toe belangrijker geworden om goed 
uit te kunnen leggen waarom je als ouders 
bepaalde keuzes maakt in je gezin. 
Naast dat alles zorgen ook leeftijdsgenoten, 
opvoedprogramma’s op tv, artikelen in 
tijdschriften en de school van het kind 
ervoor dat ouders op een andere manier of 
tot een ander doel opvoeden dan hun ouders 
dat deden.

Overnemen of verzetten
Zoals gezegd kun je als jonge ouders de 
opvoeding van je eigen ouders overnemen 
of je er juist tegen verzetten. Het is echter 
nooit zo zwart-wit dat een jonge ouder alles 
hetzelfde doet of alles anders doet dan zijn 
ouders deden.
Bij een positieve ervaring bijvoorbeeld, 
neem je dingen over van je ouders. Maar 
je doet dat bijna nooit helemaal letterlijk. 
De invloed van de partner, de tijd waarin 
we leven en al die andere factoren, zullen 
ook bij overname van een opvoedingsstijl of 
-doel hun invloed hebben. Meestal is het dus 
zo dat je iets ongeveer hetzelfde aanpakt als 
je ouders, maar er wel een eigen draai aan 
geeft.
Bij een negatieve ervaring volgt er vaak 
verzet. Ouders willen het heel anders doen. 
Toch merken ook deze ouders na verloop 
van tijd dat ze meer dingen hetzelfde doen 
of verwoorden als hun ouders dan ze van 
plan waren. Onbewust hebben ze toch meer 
overgenomen dan ze wilden.
Bij een opvoeding vanuit verzet zie je ook 
weleens een anti-houding ontstaan die 
een beetje ‘doorslaat’. Ouders willen het 
zó graag anders doen dan hun ouders, dat 
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alleen dat nog belangrijk is voor de keuzes 
die ze maken. Belangrijk is daarom altijd 
om jezelf af te vragen of je alleen uit verzet 
handelt, of dat deze opvoedingsstijl of dit 
opvoedingsdoel écht is wat jij en je man/
vrouw graag willen.

God werkt door de generaties
Wat overeind blijft tussen de generaties 
is dat God trouw blijft. Hij hecht grote 
waarde aan generaties. De geslachtsregisters 
in de Bijbel laten dit heel duidelijk zien. 
Het kan heel mooi zijn om te zien dat 
God ondanks alle verschillen door de 
generaties heen werkt. In de Bijbel leren we 
ook dat we nederig moeten zijn en respect 
moeten hebben voor elkaar. God heeft ons 
als generaties aan elkaar gegeven om van 
elkaar te leren en elkaar te helpen. Oudere 
mensen hebben veel levenservaring en hier 
mogen wij gebruik van maken. Steeds meer 
grootouders spelen een rol in de (geloofs)
opvoeding, omdat zij op hun kleinkinderen 
passen. Andersom hebben oudere mensen 
ook jongere mensen nodig om te begrijpen 
wat er allemaal gebeurt in een wereld die 
snel verandert. Of heel praktisch in de vorm 
van mantelzorg. Elkaar begrijpen en vinden 
in het geloof zorgt voor een stevige basis 
tussen de generaties in de opbouw van Gods 
koninkrijk. 
Je kunt heel mooi aan je kinderen laten zien 
dat God al generaties lang belangrijk is in de 
familie door middel van een familiebijbel of 
een doopjurk die al generaties meegaat. Laat 
je kinderen eens zien waar je zelf altijd naar 
de kerk ging en vertel hoe dat was. Misschien 
is er wel een Bijbel met aantekeningen van 
een opa of oma die je kunt doorgeven aan de 
volgende generatie.

Het kan zijn dat jij de eerste of misschien 
een van de weinigen in je familie bent die 
gelooft. Dit kan confronterend zijn als je 
in de kerk mensen om je heen ziet bij wie 
al generaties lang mensen betrokken zijn 
bij het geloof. Je hebt dan geen direct ‘ 
voorbeeld’ om op terug te vallen. Gelukkig 
heeft God ons als familie aan elkaar gegeven. 
Vraag bijvoorbeeld een ouder echtpaar om 
te functioneren als ‘ouders of grootouders’ 
in het geloof. Bedenk welke tradities en 
overtuigingen je wilt doorgeven aan de 
volgende generatie. God kan vanuit jou 
de volgende generaties zegenen. Dit geldt 
natuurlijk ook als je al in een jarenlange 
traditie van geloven staat.

Van onbewust naar bewust
Het opvoeden van je kinderen gebeurt de 
hele dag door. Daarvan ben je je niet altijd 
bewust. Dat kan ook niet. Voor de (geloofs)
opvoeding is het van belang dat je af en toe 
een moment neemt om jezelf wél bewust te 
maken van wat je aan het doen bent. Gaat 
het zoals je voor ogen hebt? Doe je het zoals 
God van je vraagt? Wanneer je partner heel 
anders is opgevoed kan hij of zij de zaken 
heel anders aanpakken dan jij. Dit kan 
vanzelf zo groeien en hoeft niet verkeerd 
te zijn. Let wel op dat het niet gaat botsen. 
Praat daarom regelmatig met elkaar over 
de vraag wat jullie belangrijk vinden in het 
gezin. Leg het mooie en minder mooie van je 
eigen opvoeding open. En bouw – met God 
aan je zijde – verder aan jouw gezin!

Dit artikel is grotendeels overgenomen uit 
Voorleven, In gesprek over opvoeden en 
geloven, deel 1, HGJB 
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Tips uitgelicht
- Wees je ervan bewust dat de opvoeding die jij ervaren hebt, altijd van invloed is 

op de opvoeding die je nu geeft. Zowel op positieve als op een negatieve manier. 
Bedenk wat je overneemt en waar je je tegen verzet, is dit reëel? 

- Kijk af en toe eens van een afstandje naar jezelf en je gezin. Gaat het zoals je 
wilt? Waarom wel/niet? Wat kun je daaraan doen?

- Bedenk eens hoe het geloof in jullie familietraditie een plaats heeft gekregen. 
Deel dit met je (klein)kinderen en maak het tastbaar door bijvoorbeeld het laten 
zien van een familiebijbel of een doopjurk.

- Overleg met je man/vrouw wat jullie belangrijk vinden in de geloofsopvoeding 
en hoe jullie de dingen doen in het gezin. Wanneer je heel verschillend bent 
opgevoed kan het helpen om samen te bedenken wat je echt waardevol vindt en 
wilt doorgeven.

Gratis digitaal magazine Opvoedingsbron

Dit artikel is onderdeel van het digitale magazine Opvoedingsbron 2019 met het 
thema ‘In de generaties’. Opvoedingsbron is ontstaan vanuit de Werkgroep Educatief 
Beraad, een gezamenlijk initiatief van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, de 
Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond en de Hervormde 
Vrouwenbond.
In Opvoedingsbron vindt u:
* Dit artikel ‘Ontvangen en doorgeven’
* Een bijbelstudie n.a.v. Deut. 11
* Zes gezinsmomenten voor aan tafel
* Ervaringsverhalen van gemeenteleden
* Tips en verwijzingen voor verdere verdieping en/of een thema-avond in eigen 
gemeente

Opvoedingsbron is gratis te downloaden van onderstaande websites:
www.hervormdezondagsscholen.nl - www.hgjb.nl - 
www.hervormdemannenbond.nl/actueel  - www.hervormdevrouwenbond.nl .

Een gedrukt exemplaar is voor € 1,- per stuk te bestellen via bondsbureau@filternet.nl .
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●  Organisatienieuws

Wijzigingen adresboekje 2015

De volgende wijziging in ‘het Adresboekje’ 
doorvoeren:
 
1) de MV ‘Calvijn’ te Oud-Alblas (blz. 5) 
heeft een nieuwe penningmeester: dhr. J. van 
Hattem, Koningin Wilhelminalaan 11,  2969 
AN Oud-Alblas.

2) de penningmeester, dhr. A.J.M. Last, van 
de MV ‘Schrift en Belijdenis’ te Barneveld 
(blz. 27)  heeft een nieuw adres: Archimedes-
straat 38, 3772 CP Barneveld.

3) de MV ‘Sola Fide’ te Bleskensgraaf (blz. 4) 
heeft een nieuwe voorzitter: dhr. J.W. Boele, 
Fluitekruidstraat 7, 2971 DA Bleskensgraaf.

4) de MV ‘Wees een zegen’ te Putten (blz. 30) 
heeft een nieuwe voorzitter: ds. J. Veldhuij-
zen, Aaltsengoed 52, 3882 KH Putten.

5) de MV ‘Schrift en Belijdenis’ te Bergam-
bacht (blz. 18) heeft een nieuwe secretaris: 
dhr. J. Schilt, Bovenberg 114, 2861 BD 
Bergambacht
                             
Met vriendelijke dank voor uw medewerking,

Ds. J. van Dijk, secr
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl

●  Overlijdensbericht

Ik weet uw werken; 
zie, ik heb een geopende deur voor u ge-
geven, en niemand kan die sluiten; want 
gij hebt kleine kracht, en gij hebt mijn 
Woord bewaard, en hebt Mijn naam 

niet verloochend.
Openbaring 3:8

Op maandag 21 januari 2019 heeft de
Heere van ons weggenomen ons trouw
meelevend lid

LAmBERTuS SANDERS

In de leeftijd van 85 jaar.

Wij gedenken in dankbaarheid zijn 
betrokkenheid bij onze vereniging.

Ons gebed is dat de Heere zijn vrouw 
en (klein) kinderen wil vertroosten in 
dit groot verdriet.

Bestuur en leden van de 
M.V. op G.G. te Nunspeet

Januari 2019

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

●

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

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

‘Zalig zijn de doden die in de Heere 
sterven, van nu aan. Ja zegt de Geest, 

opdat ze rusten mogen van hun arbeid, 
en hun werken volgen met hen.’ 

Openbaring 14:13

Met droefheid hebben we kennisgeno-
men van het overlijden van

DS. A.J. muLDER

onze oud-voorzitter en mede-oprichter 
van de mannenvereniging ‘Rondom 
het Woord’.
Hij mocht de leeftijd bereiken van 
98 jaar.
We wensen de familie Gods nabijheid 
toe in dit verlies.

Bestuur en leden van de
 Hervormde Mannenvereniging
‘Rondom het Woord’ 
te Nieuwer Ter Aa.

Nieuwer Ter Aa, januari 2019
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In 2018 heeft overleg plaatsgevonden met de 
besturen en het HB waar veel vragen uit zijn 
voortgekomen.

De vragen zijn geclusterd en worden tijdens de 
HB-vergaderingen besproken, wat veel tijd in 
beslag zal nemen over een lange periode.

De volgende vragen zijn besproken:

Contributie innen per 1 januari i.p.v. april?

Het is niet mogelijk om de contributie te in-
nen per 1 januari. Dit vindt altijd plaats na de 
huishoudelijke vergadering in april omdat dan 
de hoogte van de contributie wordt vastgesteld. 
De looptijd van de contributie is van 1 januari 
t/m 31 december. Per vereniging wordt de con-
tributie bepaald op basis van het aantal leden 
per 1 januari. 

Voor een vereniging kunnen financiële proble-
men ontstaan doordat leden bedanken of over-
lijden in de periode van januari t/m april.
Als dit voor een vereniging een groot financieel 
probleem is, dan kan restitutie aangevraagd 
worden. Nieuwe leden die zich aansluiten in de 

periode mei t/m december zijn geen contribu-
tie verschuldigd.

Bondsdag lunch voor iedereen i.p.v. lunchbon 
kopen.

De vraag die gesteld is of het gebruik van de 
lunch voor iedereen kan plaatsvinden zonder 
dat er een lunchbon gekocht wordt.

Na onderzoek en gekeken naar het verloop van 
de laatste Bondsdag besluiten we het te laten 
zoals het nu is. Daarnaast heeft het HB zijn 
bedenkingen of de kosten van de lunch terug-
komt in de opbrengst van de collecten. De 
laatste Bondsdag is met een klein negatief saldo 
afgesloten maar door een grote verkoop van de 
referaten alsnog positief afgerond.

Tevens is besloten om de pauze op de Bonds-
dag met 15 minuten in te korten naar 1 uur en 
15 minuten zodat de middagbijeenkomst om 
15.00 uur kan worden beëindigd.

Wordt vervolgd! 

C.D. Groenendijk (2e secr.)

Overleg besturen verenigingen 
met Hoofdbestuur Mannenbond

●  Organisatienieuws
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BOND VAN HERV. mANNENVERENIGINGEN OP G.G.

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

ZATERDAG 6 APRIL 2019
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. J.H. Lammers
 2. Jaarverslag van de secretaris
 3. Jaarverslag van de penningmeester/begroting 2019
 4. Verslag van de kascontrolecommissie
 5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 6. Mededelingen
 7. Uitslag verkiezing hoofdbestuursleden
     Voorgestelde dubbeltallen:
     1. vac. dhr. J. van Capelleveen (herkiesbaar):
  dhr. J. van Capelleveen te Veenendaal
  dhr. L. Cozijnsen te Veenendaal 
 2. vac.  ds. J.M. Molenaar (herkiesbaar):
  ds. J.M. Molenaar te Ede  
  ds. A. van Zetten te Bruchem  
 3. vac.  ds. J. van Dijk (herkiesbaar):
  ds. J. van Dijk te Ridderkerk
  ds. A.J. van den Herik te Moerkapelle
 8. Referaat door ds. J.M. Molenaar
               “De moeilijkste zaligspreking”, n.a.v. Psalm 137 vers 9
 9. Collecte – u kunt ook gebruik maken van een éénmalige machtiging.             
10. Pauze                                                                                
11. Bespreking van de vragen n.a.v. het referaat
12. Rondvraag
13. Sluiting door ds. A. Snoek

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

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


