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Bijbelstudies
Ds. J.M. Molenaar en ds. A.C. de Kruijf sluiten in dit maart nummer hun 

serie af. We danken hen voor hun inzet. Hopelijk heeft u veel geleerd van de studies uit het 
boek van de Psalmen en de brieven van Paulus aan Timotheüs. Bent u er dit jaar niet aan 
toegekomen, dan kan er ook later gebruik van worden gemaakt. In de maand april begint 
er een nieuwe serie bijbelstudies.

Onder een vergrootglas 
Vanaf april 2016 heeft ds. P. van der Kraan de rubriek verzorgd getiteld ‘Onder een 
vergrootglas’. Zaken die de aandacht trekken in kerk en samenleving heeft hij onder een 
vergrootglas gelegd. Hij zorgde ervoor dat we die van dichtbij konden bezien. We werden 
uitgenodigd er vanuit het Woord van God een mening over te vormen. We zijn hem 
dankbaar voor de wijze waarop hij dat heeft gedaan en voor de tijd die hij gedurende drie 
jaren voor ons blad heeft vrijgemaakt. In de maand april begint er een nieuwe rubriek.

Huishoudelijke vergadering
We willen aandacht vragen voor de huishoudelijke vergadering die op zaterdagmiddag  
6 april gehouden wordt in Veenendaal. Zie hiervoor de achterkant van dit nummer. Het 
is van belang dat er van iedere vereniging een afvaardiging is, zodat het hoofdbestuur 
zich gedragen weet door het grondvlak van de mannenbond. Er is gelegenheid om uw 
opmerkingen te maken en om uw vragen te stellen. We luisteren deze middag naar een 
interessant referaat van ds. J.M. Molenaar over het geweld in de Bijbel, met name vanuit 
Psalm 137. We hopen u en jou te ontmoeten. 
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●  MeditatieDs. J.M. Molenaar

In hun midden?!
...ging Petrus in hun midden zitten...

Lukas 22: 55b
...stond Jezus Zelf in hun midden...

Lukas 24: 36b

ij doet belijdenis van het geloof. Hij 
heeft het beloofd. Hij zal volgen tot in 

de dood. Hij heeft alles voor Jezus over. Hij 
deinst nergens voor terug. Het hart op de 
tong en op de goede plek. Petrus: de rots-
man. Geen zwaarden trekt men tegen hem 
uit. Geen gesel striemt zijn rug. Geen spij-
ker doorboort zijn hand of voet. Alleen een 
uitgestoken vinger in het halfdonker van de 
nacht. Vragend kijken ze hem aan. Eenmaal 
en nog eens en nog eens. Zijn anti-belijdenis 

wordt steeds feller. Alle waarschuwingen van 
Jezus ten spijt. Petrus verloochent zijn Mees-
ter. De haan kraait. De nacht scheurt uiteen. 
Wat gebeurt hier? Wat gaat er mis? Waarom 
doet hij dat nu? Lukas heeft er wel een 
woord voor: ‘Petrus ging in hun midden zit-
ten.’ Rembrandt heeft het goed gezien. Hij 
heeft het nauwkeurig geschilderd. Daar gaat 
het mis. Petrus in het midden. Dat deugt 
niet. Dat moet mis gaan. Die plek is alleen 
voor Jezus bestemd. Kijk het hele Lukas- 

evangelie maar na. Pe-
trus doet het toch. Hij 
gaat in hun midden zit-
ten. Daar hoort hij niet. 
Dat past hem niet. En 
mij evenmin. Toch doe 
ik het steeds opnieuw. 
In het midden gaan zit-
ten. Het is de doodsteek 
voor de kerk. Ter rech-
ter- en ter linkerzijde. 
Juist vandaag. In kerk-
diensten en in kring-
verbanden: De mens 
en zijn discipelschap in 
het midden. Dat deugt 
niet. Dat moet mis 
gaan. Die plek is alleen 
voor Jezus bestemd. 
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●  Bijbelstudie o.t.Ds. J.M. Molenaar

God de Vader
Psalm 103

‘E

Jezus keert Zich om en kijkt Petrus aan. 
Petrus breekt en gaat naar buiten. Jezus gaat 
naar het kruis. Zwaarden trekt men tegen 
Hem uit. Gesels striemen Zijn rug. Spijkers 
doorboren Zijn handen en voeten. Uitge-
stoken vingers wijzen Hem spottend aan. 
Drie-urige duisternis valt in boven de Sche-
delplaats. Met een kindergebed op Zijn lip-
pen sterft Hij. De harde dood trekt over Zijn 
leven. Het kille graf is Zijn deel. Het duurt 
drie dagen lang, dan wijkt de duisternis. Het 
licht breekt door. Juichend roepen de disci-
pelen elkaar toe: ‘De Heere is waarlijk op-
gestaan en is van Simon gezien.’ Ze raken er 
vol van. Terwijl ze spreken over Hem, komt 
Jezus Zelf. Zo gaat dat kennelijk.  

Waarom eigenlijk? Lukas heeft er wel een 
woord voor: ‘Jezus stond Zelf in hun mid-
den.’ Het is zaak dat we er goed naar kijken. 
Nu komt het goed. Daar hoort Hij te staan. 
Deze plek is voor Jezus bestemd. Kijk het 
hele Lukas-evangelie maar na. Jezus doet 
het. Hij gaat in hun midden staan. Het is de 
levensader voor de kerk. Ook vandaag. In 
kerkdiensten en in kringverbanden: Christus 
en Zijn Woord in het midden. Dan gloort er 
hoop. Dan is er veel te verwachten. Zonder 
Hem in het midden zal de kerk vroeg of laat 
wegsterven.Zijn stem klinkt indringend: ‘Ik 
ben in het midden van u als Iemand Die 
dient.’ Zijn wij daar echter van gediend?

venals in de hooge Alpen sommige 
pieken of naalden zich verheffen 

boven al de anderen, zoo zijn er ook 
Psalmen, die, als liederen, zich verheffen 
boven de overigen. Deze honderd derde 
Psalm scheen ons immer als de Monte 
Rosa van de goddelijke bergketen des 
lofs, stralende van een helderder en 
rooskleuriger licht dan alle de anderen.’ In 
deze woorden heeft C.H. Spurgeon Psalm 
103 raak getypeerd. We sluiten deze serie 
Bijbelstudies af met de Monte Rosa van de 
goddelijke bergketen des lofs.

Eerste verkenning
Psalm 103 bestaat uit een opening, een 
middendeel en een slot. In de opening 
spoort de dichter zichzelf aan om de Heere 

te loven (vers 1-5). In het middendeel 
worden diverse eigenschappen van God 
bezongen (vers 6-18). Aan het slot van de 
Psalm roept de dichter de hele schepping 
en alle schepselen op om God te loven (vers 
19-22). Ook in deze Psalm hebben we te 
maken met een inclusio, dat betekent dat 
de Psalm begint en eindigt met dezelfde 
zin: ‘Loof de Heere, mijn ziel!’ Deze Psalm 
is een dankzeggingspsalm. Bij feestelijke 
gelegenheden wordt deze Psalm gelezen 
en gezongen. Eén keer in de drie maanden 
klinkt deze Psalm ook in de kerkdienst, bij 
de dankzegging op het Heilig Avondmaal. 
Deze dankzegging vindt plaats binnen 
het verbond. Maar liefst elf keer klinkt de 
Naam: HEERE. Deze verbondsrelatie wordt 
nog een keer onderstreept door het woord 
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‘goedertierenheid’. Dit woord komt vier keer 
voor in dit lied (vers 4, 8, 11, 17). Kortom, 
een verbondslied dat vol is van dank aan de 
God van het verbond. 

Opening (vers 1-5)
David begint deze Psalm door twee keer zijn 
eigen ziel aan te sporen om de HEERE te 
loven. De Bijbel vertelt ons immers dat de 
mens een ziel heeft (Genesis 2: 7). De ziel 
van de mens is op God aangelegd en kan 
alleen tot werkelijke rust komen bij God. De 
ziel is het God doorademende levenscentrum 
van de mens. Het geheel van gevoelens komt 
samen in die ziel van ons: sympathie (Job 30: 
25)/ angst (Job 6: 3)/ wanhoop en onrust 
(Psalm 42: 6-7)/ gevoel van zwakte (Jona 
2: 7) en weerloosheid (Jeremia 4: 31). In 
de ziel wordt haat (2 Samuel 5: 8) en liefde 
ervaren (Hooglied 1: 7/ 3: 1). David roept 
zijn eigen ziel op om de Heere te loven. 
Allereerst omdat de Heere is wie Hij is (vers 
1), maar daarna ook om wat Hij doet (vers 
2). God is immers een God van verlossing. 
In drievoud wordt deze verlossing bezongen 
(vers 3). Hij vergeeft ongerechtigheid. Dit 
woord voor vergeving komt niet veel voor in 
de Psalmen en heeft te maken met vergeving 
vanuit een positie van autoriteit (Psalm 25: 
11/ 86: 5/ 130: 4). Naast vergeving is er 
ook de weldaad van genezing van ziekten. 
Deze genezing heeft betrekking op ernstige 
lichamelijke ziekten. De laatste weldaad is 
niet minder dan verlossing van het verderf. 
Het woord dat hier staat kan ook vertaald 
worden met graf. ‘Die uw leven verlost van 
het graf.’ Tegenover het drievoudige kwaad 
van zonde, ziekte en dood zet David het 
drievoudige goede. Tegenover de zonde staat 
het omringt worden door goedertierenheid 
en barmhartigheid (vers 4). Tegenover de 

ziekte staat het overstelpt worden door het 
goede (vers 5).  Tegenover het graf staat het 
vernieuwd worden van de jeugd zoals een 
arend zich vernieuwd (vers 5). De arend 
wordt immers vaker in de Bijbel getekend als 
beeld van jeugdige kracht (Jesaja 40: 31). Zo 
zou hij jaarlijks een nieuw verenkleed krijgen 
en daardoor weer een jeugdige uitstraling 
ontvangen. 

Middendeel (vers 6-8)
Na het persoonlijke begin van de Psalm 
leert dit lied ook breder kijken. Zoals God 
in het persoonlijk leven Zijn weldaden 
bewijst, zo doet Hij het ook in het geheel 
van het volksleven. De Heere doet immers 
rechtvaardige daden en recht aan alle 
onderdrukten. Zo heeft God het immers 
gedaan met Zijn volk door hen als een 
onderdrukt slavenvolk uit te leiden uit de 
slavendienst van Egypte. Zo zal God het 
ook in de toekomst doen. Via Mozes heeft 
God immers Zijn wegen bekend gemaakt. 
Daarbij is het opvallend dat wanneer het 
in de Bijbel gaat over wegen het eigenlijk 
altijd gaat om de verlossingsweg die God 
uitdenkt en schenkt (Jesaja 55: 8). Via 
Mozes heeft God deze verlossingsweg bekend 
gemaakt aan Zijn volk. Het geheim van deze 
verlossingswegen ligt in God Zelf. Hij heeft 
immers Zijn naam uitgeroepen voor Mozes 
in Exodus 34: 6: ‘Barmhartig en genadig 
is de HEERE, lankmoedig en groot van 
goedertierenheid.’ Het is de kernbelijdenis 
van wie God is en hoe Hij Zich bekend 
heeft gemaakt. Ook Psalm 103 geeft hier dus 
antwoord op de Thora.

Middendeel (vers 9-18)
Nu het woord ‘goedertierenheid’ gevallen 
is in vers 8 wordt in de volgende verzen 
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uitgewerkt wat deze goedertierenheid van 
de HEERE inhoudt. David bezingt in vers 
9-10 eerst wat goedertierenheid niet is. 
Tot vier keer toe klinkt het woordje ‘niet’. 
‘Niet blijft God ons ter verantwoording 
roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij 
Zijn toorn, niet doet Hij ons naar onze 
zonden, niet vergeldt Hij ons naar onze 
ongerechtigheden.’ In vers 11-13 vertelt 
David vervolgens wat het wel is. Met drie 
stevige beelden laat de dichter zien wat 
goedertierenheid inhoudt. Het eerste beeld 
toont ons de onmetelijke hoge afstand tussen 
hemel en aarde. Overweldigend zingt David 
dat Gods goedertierenheid (verbondstrouw) 
net zo hoog is. Deze goedertierenheid is 
echter niet alleen hoog, maar ook net zo 
breed als de afstand tussen het westen en 
het oosten. Overrompelend zingt David 
dat de Heere binnen de verbondsrelatie zo 
ver de overtredingen van ons doet. Gods 
goedertierenheid is dus hoog en breed. 
Sommigen zeggen hierbij: ‘In Psalm 103 
staat dus al een kruis!’ Het is wel erg 
creatief gedacht, maar mooi om ook hier te 
realiseren dat Gods goedertierenheid alles 
te maken heeft met het kruis. Er is echter 
nog een derde beeld. Gods goedertierenheid 
is niet alleen hoog en breed, verticaal 
en horizontaal, maar het is ook intiem 
en innig. Gods goedertierenheid is zoals 
een ontfermende vader die zijn kinderen 
koestert. Nu breekt de Psalm helemaal 
open. God is een Ontfermer voor hen die 
Hem vrezen. Vanuit het voorgaande weten 
we maar al te goed dat we deze ontferming 
nodig hebben. Ons leven gaat immers 
zonder deze ontferming ten onder aan 
zonden, ziekten en dood. Trouwens, ook in 
de volgende verzen wordt dat duidelijk. God 
Zelf herinnert Zich wat voor maaksel wij 

zijn. Weer lezen we drie beelden, maar nu 
drie beelden van wie de mens is. Wij zijn uit 
het stof genomen (Genesis 2: 7) en keren tot 
stof weer. Wij zijn net zo tijdelijk als gras. 
Wij zijn net zo kwetsbaar als een bloem. 
De moderne mens zet hier een punt. In de 
moderne literatuur is dit het mensbeeld dat 
ons wordt voorgehouden. De Bijbel zingt 
echter door. Tegenover de triestheid van stof, 
gras, een bloem, zingt David opnieuw over 
Gods goedertierenheid (vers 17). Hier blijkt 
echter dat de verbondstrouw van de HEERE 
om een antwoord vraagt. Tegenover deze 
goedertierenheid van de HEERE is er maar 
één goed antwoord te geven: Godsvrees! 
Drie keer klinkt het woord ‘vrezen’ (vers 
11, 13, 17). Wat dat is, vertelt David er bij. 
Godsvrees heeft een belofte in zich voor het 
navolgende geslacht (vers 17b). Godsvrees 
neemt het verbond in acht en denkt aan de 
bevelen van de HEERE om ze te doen (vers 
18). 

Slot (vers 19-22) 
Nadat David heeft laten zien hoe 
Gods verbondstrouw zich op de aarde 
manifesteert, richt hij zijn blik naar boven. 
Deze ontfermende God troont in de hemel. 
Zijn Koninkrijk is eindeloos uitgebreid. De 
kleine David is er zo van onder de indruk 
geraakt, dat hij al zingend zelfs de hemel 
oproept om God te loven. Engelen worden 
opgeroepen om de HEERE te prijzen. 
Deze uitvoerders van Gods bevelen hebben 
evenzeer alle reden om de Heere te loven. 
Ja, elk schepsel heeft redenen om de Heere 
te loven. Wie deze Psalm immers nog een 
keer van voor af aan overdenkt, moet wel 
eindigen zoals de Psalm begon: ‘Loof de 
HEERE mijn ziel!’ 
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De dood voor ogen
aulus gaat zijn tweede Timotheüsbrief 
afronden. Hij doet dat bepaald niet 

met een gedachteloze en formele groet. De 
apostel spreekt onomwonden uit dat het 
einde van zijn levensweg nabij is. Hij zit niet 
alleen gevangen vanwege zijn dienst aan zijn 
Heiland (1:8,16; 2:9), maar ziet nu blijkbaar 
ook aankomen dat zijn gevangenschap – 
anders dan de vorige keer – uit gaat lopen 
op de marteldood. (Volgens de overlevering 
is Paulus onder de beruchte keizer Nero 
onthoofd.)
De oproep aan Timotheüs’ adres om 

te volharden, die heel deze brief door 
geklonken heeft, wordt door Paulus’ spreken 
over zijn naderende dood des te klemmender. 
De grote apostel zal straks wegvallen. 
Hij zal niet langer kunnen aansporen, 
onderwijzen en corrigeren. Daarom is het 
des te belangrijker dat zijn geestelijke zoon 
zijn taak overneemt en die met trouw en 
volharding volbrengt. Zoals de voetnoot in 
de Herziene Statenvertaling aangeeft, zegt 
Paulus letterlijk dat het tijdstip van zijn 
‘losgemaakt worden’ aanstaande is (2:6). 
Het is een uitdrukking die teruggaat op 
het beeld van een schip waarvan de trossen 

De finish in zicht
2 Timotheüs 4 : 6 – 22

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

P

Gespreksvragen
1. Wat heeft u bij de bestudering van Psalm 

103 vooral geleerd?
2. Er kwamen verschillende drietallen in de 

bespreking van deze Psalm voorbij. Zet 
deze drietallen eens op een rij en vertel 
eens aan elkaar wat dit vertelt over de 
inhoud van dit lied. 

3. David spoort zijn eigen ziel aan om de 
HEERE te loven. 

a. Zou u meer Psalmen kunnen noemen 
waarin de eigen ziel wordt aangespoord?

b. Waar wordt de ziel in de door u genoemde 
Psalmen toe aangespoord? 

c. Herkent u deze aansporing in uw eigen 
leven? Is dit noodzakelijk voor het welzijn 
van ons geloofsleven? 

4. Goedertierenheid en Godsvrees hebben 
alles met elkaar te maken.

a. Wat is Godsvrees volgens Psalm 103: 17-
18?

b. Leg Spreuken 14: 26, 16: 6 en 19: 23 
daar eens naast. Ziet u verschillen/ 
overeenkomsten met de Godsvrees van 
Psalm 103? 

c. Hoe leest u de belofte voor de 
Godvrezenden dat de gerechtigheid is 
voor de kinderen van hun kinderen? 

d. Zou u elkaar pastorale adviezen kunnen 
geven wanneer de vervulling van deze 
belofte op dit moment onzichtbaar blijft? 

5. David roept de engelen op om de Heere 
te loven.

a. Welke plaats hebben de engelen in uw 
geloofsleven? Zou David ons hierin iets 
kunnen leren? 

b. Welke taak hebben de engelen volgens 
Psalm 103? 

c. Wat heeft dat ons te zeggen? Betrek HC 
zondag 49 in uw antwoord.

6. Heeft dit Bijbelstudiejaar u dichter bij de 
Heere gebracht? 
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worden losgegooid of een tent waarvan de 
haringen uit de grond worden getrokken. De 
strekking is dus: ‘opbreken’, ‘vertrekken’. Het 
is in Paulus’ dagen een bekende aanduiding 
voor sterven. (De vertaling ‘ontbinding’ in 
de Statenvertaling heeft dus niet te maken 
met het feit dat het lichaam na het sterven 
tot ontbinding overgaat.) 

De loopbaan gelopen
Zijn aanstaande levenseinde maakt de 
apostel niet somber of angstig. Het is voor 
hem juist reden om in dankbaarheid terug 
te zien. Hij heeft de goede strijd gestreden; 
de loop volbracht (4:7). Het woord ‘strijd’ 
duidt – net als in 1 Timotheüs 6:12 – niet 
op het strijden van een soldaat, maar op 
een sportwedstrijd. Je zou dus ook kunnen 
vertalen: ‘ik heb de wedstrijd van het geloof 
volbracht’. Paulus maakt het beeld nog 
wat concreter door te spreken over een 
hardloopwedstrijd of hardloopparcours 
(‘de loop’). Dat beeld geeft aan dat geloven 
(ook) een zaak is van lange adem en 
soms niet makkelijk is vol te houden. 
Met dankbaarheid en verwondering mag 
hij constateren dat hij het heeft mogen 
volbrengen en dat hij het geloof heeft 
behouden. Hij heeft veel moeten meemaken 
onderweg (vgl. 2 Korinthe 11:23-28) en 
heeft ook met zichzelf heel wat te stellen 
gehad (Romeinen 7:14-26). De Heere 
heeft hem echter staande gehouden. Ook 
in Paulus’ eigen leven is gebleken dat het 
houvast dat hij de gemeente in Filippi 
mocht voorhouden geen loos woord was ‘Ik 
vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk 
begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van 
Jezus Christus.’ (Filippenzen 1:6).
Met de dood voor ogen kijkt Paulus ook 
vooruit, niet slechts naar het moment dat 

hij na zijn sterven bij Christus zal zijn (vgl. 
Filippenzen 1:23), maar naar de dag van de 
wederkomst ‘die dag’ (4:8). Dan zal hij de 
‘krans van de rechtvaardigheid’ ontvangen van 
Zijn Heere. De lauwerkrans was de prijs die 
je in Paulus’ dagen bij een sportwedstrijd kon 
winnen. Het beeld van de lauwerkrans wordt 
in het Nieuwe Testament vaker gebruikt als 
aanduiding van de volle heerlijkheid die de 
gelovigen op de jongste dag zullen ontvangen 
(1 Korinthe 9:25; Jakobus 1:12; 1 Petrus 
5:4; Openbaring 2:10; 3:10 (steeds hetzelfde 
woord, al wordt het verschillend vertaald)). 
Het is het blij vooruitzicht dat Paulus streelt: 
de gerechtigheid die hem nu al in Christus 
wordt toegerekend, zal dan ten volle zijn deel 
zijn. Nu al rekent de Heere hem zijn zonden 
om Christus’ wil niet meer toe. Straks zal 
hij ook voor eeuwig van alle zondigheid en 
ongerechtigheid zijn bevrijd.

De apostel haast zich trouwens om het 
perspectief meteen te verbreden. Het 
gaat niet om hem, maar om de blijde 
boodschap voor alle gelovigen. ‘Allen die Zijn 
verschijning hebben liefgehad’ – dat wil zeggen 
allen die met liefde hebben uitgezien naar 
het moment van Zijn verschijnen – zullen 
hierin delen (4:8).

Verlaten
Ondertussen krijgen we in dit laatste 
hoofdstuk ook iets te zien van Paulus’ 
worstelingen. We merken dat hij het zwaar 
heeft. Hij is eenzaam in zijn gevangenschap 
in Rome. Alleen Lukas is nog bij hem (4:11). 
Je proeft het verlangen naar gezelschap, 
onder andere van Timotheüs (4:9, 21; vgl. 
1:4). 
Vier personen worden genoemd die 
aanvankelijk met Paulus in Rome waren, 
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maar die hem nu verlaten hebben. Tychikus 
heeft Paulus zelf naar Efeze gestuurd (4:12), 
waarschijnlijk om deze brief te bezorgen 
(postbezorging als in onze tijd bestond nog 
niet). Krescens en Titus zijn ook naar elders 
vertrokken (4:10), vermoedelijk om daar het 
Evangelie te verkondigen en de gemeente 
op te bouwen. Hun vertrek wordt in ieder 
geval niet negatief geduid. Dat is anders in 
het geval van Demas. Alleen als het over hem 
gaat, spreekt Paulus over ‘verlaten’; je kunt 
ook vertalen ‘in de steek laten’ (4:10). Zijn 
vertrek heeft dan ook niet te maken met 
een nieuwe zendingsreis. De reden is ook 
niet een betreurenswaardig conflict, zoals 
dat indertijd was ontstaan tussen Paulus en 
Barnabas (Handelingen 15:37-41). Er is bij 
Demas iets veel ernstigers aan de hand: hij 
heeft ‘de tegenwoordige wereld’ liefgekregen 
(4:10). De tegenwoordige wereld staat in 
het Nieuwe Testament tegenover de wereld 
die komt (vgl. 1 Timotheüs 4:8; 6:17; 
Galaten 1:4; Efeze 1:21; Titus 2:12). De 
tegenwoordige wereld liefhebben is precies 
het tegenovergestelde van het liefhebben 
van Christus’ verschijnen op de wolken 
(4:8). Paulus’ bewoording wijst er dan ook 
op dat Demas niet alleen Paulus in de steek 
heeft gelaten, maar ook gebroken heeft 
met het geloof. Demas is vermoedelijk 
dezelfde persoon als die we tegenkomen in 
Kolossenzen 4:14 en Filemon 24. Blijkens 
dat laatste vers is hij een van Paulus’ 
medewerkers geweest. Meewerken aan de 
verkondiging van het Evangelie, wil echter 
niet zeggen dat je de Heere ook werkelijk 
kent en liefhebt. Net als bij Hymeneüs en 
Filetus in 2:17 is nu bij Demas aan het licht 
gekomen dat hij niet Christus’ eigendom 
is. Voor Paulus is dat ongetwijfeld als een 
enorme schok gekomen, maar ‘de Heere kent 

wie van Hem zijn’ (2:19; vgl. 1 Johannes 
2:19).

Tegenstand
Terwijl Paulus Timotheüs oproept om hem 
‘spoedig’ (4:9) en in ieder geval ‘voor de 
winter’ op te zoeken (4:21; in de winter was 
de reis naar Rome die deels over zee moest 
worden afgelegd onmogelijk), waarschuwt 
hij zijn geestelijke zoon voor ene Alexander 
(2:14; mogelijk dezelfde persoon als de 
Alexander uit 1 Timotheüs 1:20). Deze man 
had de apostel veel kwaad aangedaan en was 
krachtig tegen diens verkondiging ingegaan. 
Timotheüs moet voor hem op zijn hoede 
zijn.

Geconfronteerd met het kwaad dat 
Alexander heeft aangericht, grijpt Paulus’ 
zich eraan vast dat dit niet ongewroken 
zal blijven (2:14). Wat Paulus’ precies 
geschreven heeft weten we niet helemaal 
zeker. De handschriften waarop de Herziene 
Statenvertaling zich baseert hebben hier een 
wens: ‘Moge de Heere hem vergelden naar zijn 
werken’. In een aantal oude handschriften 
staat hier een verzekering: ‘De Heere zal hem 
vergelden…’ Vast staat in ieder geval dat 
de Schrift ons verzekert dat de Heere het 
onrecht dat Zijn kinderen is aangedaan zal 
wreken (vgl. o.a. Romeinen 12:19). Ook 
vinden we in de Schrift veelvuldig de roep 
om Gods vergelding (vgl. o.a. Nehemia 4:4; 
Psalm 5:11; 35:4-6; 94:1-2; Openbaring 
6:20). Paulus zelf kan het in Galaten 1:8-
9 ook uitroepen: wie een ander ‘evangelie’ 
verkondigt dan de boodschap van vrije 
genade ‘die zij vervloekt’. Een roep om het 
eeuwig oordeel over deze dwaalgeesten! In 
de Galatenbrief proef je ook waar het Paulus 
dan om te doen is. Het gaat er niet om dat 
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hij zelf gekwetst is. Het Evangelie staat op 
het spel en daarmee het heil van mensen die 
door de dwaalleer en de tegenstand tegen het 
Evangelie verloren dreigen te gaan.

Bijstand
Toen Paulus voor de eerste keer de 
gelegenheid kreeg zich te verdedigen in 
het strafproces tegen hem, stond geen 
mens hem bij (4:16). Toch heeft hij er 
toen niet alleen voorgestaan (4:17). De 
Heere heeft hem bijgestaan. Van Hem 
ontving hij kracht. Paulus voelt zich gered 
‘uit de muil van de leeuw’. Vermoedelijk 
doelt hij hier niet op het gevaar letterlijk 
voor de leeuwen geworpen te worden. 
Als Romeins staatburger was Paulus van 
die straf gevrijwaard. De apostel bedoelt 
waarschijnlijk dat hij gered is uit groot 
gevaar. Waarop hij precies doelt, weten we 
niet. Een ding staat voor Paulus in ieder 
geval vast: de Heere zal ‘mij verlossen tot de 
komst van Zijn hemels Koninkrijk’ (4:18).  

De boze kan – onder Gods toelating – 
misschien bewerken dat Gods dienstknecht 
gedood wordt, maar werkelijk schaden kan 
hij hem niet. Paulus is voor eeuwig veilig 
geborgen in de Heere. Zo kan Paulus verder. 
Zo kan hij trouw blijven tot in de dood. Zo 
loopt alles voor hem uit op de lofprijzing 
van Gods grote Naam (4:18).

Gespreksvragen:
1. Paulus spreekt het vrijmoedig uit: ik heb 

de wedstrijd van het geloof volbracht 
(4:7) en ik zal straks de lauwerkrans van 
de gerechtigheid ontvangen (4:8). Hoe 
reageren wij als iemand in onze dagen zo 
spreekt? Dankbaar? Argwanend? Met het 
gevoel dat iemand geestelijk naast zijn 

schoenen loopt? Met (heilige) jaloezie? 
Nog weer anders? Waarom? Wanneer kun 
je zo spreken als Paulus?

2. Als Paulus vooruitkijkt naar de eeuwige 
heerlijkheid, denkt hij niet alleen aan de 
tranen die dan voor altijd van zijn ogen 
zullen zijn afgewist. Hij denkt – hier in 
ieder geval – in de eerste plaats aan de 
volkomen gerechtigheid die hij dan zal 
kennen (4:8). Kennen wij het verlangen 
om eens volkomen rechtvaardig en 
rein voor de Heere te staan? Hoe zou 
dat verlangen in ons kunnen worden 
aangewakkerd?

3. Paulus spreekt in 4:8 over de gelovigen 
als degenen ‘die Zijn verschijning 
hebben liefgehad’. Kijken wij uit naar 
de wederkomst van Christus? Waarom 
wel/niet? Wat kunnen we leren van 
Paulus’ verlangen naar de komst van Zijn 
Heiland?

4. In onze tijd kennen we veel Demassen, 
die het geloof de rug toekeren, omdat 
ze de tegenwoordige wereld hebben lief 
gekregen. Wat doet dat met ons? Zou 
het kunnen dat wij er als kerk en als 
christenen schuld aan hebben? Zouden 
wij iets kunnen doen om voor Demassen 
zichtbaar te maken dat de genietingen van 
deze wereld verbleken bij het leven met de 
Heere?

5. Mag je verlangen naar Gods oordeel over 
degenen die het Evangelie bestrijden? 
Hoe verhoudt zich dat tot de liefde 
voor verlorenen? Is het gezond als we 
nooit heilige toorn voelen jegens de 
tegenstanders van het Evangelie?

6. Heel Paulus’ leven en verkondiging 
loopt uit op één verlangen: ‘Hem zij de 
heerlijkheid tot in alle eeuwigheid’ (4:18). 
Wat heeft ons dat te zeggen?
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●  Onder een vergrootglas

In de wereld zult u
verdrukking hebben

Ds. P. van der Kraan

H
Een vreemd verschijnsel

et lezen van de Bijbel door een gekleur-
de bril is niemand van ons vreemd. Als 

voorbeeld neem ik de bekende woorden van 
Jezus bij het afscheid van Zijn discipelen: ‘In 
de wereld zult u verdrukking hebben, maar 
heb goede moed: Ik heb de wereld overwon-
nen’ (Joh. 16:33b). Hebben we niet onge-
merkt de nadruk gelegd op het tweede deel 
van de tekst: Ik heb de wereld overwonnen? 
Leefden we daarom in onze reformatorische 
kringen niet al te triomfantelijk vanwege 
onze (vaak met overheidssubsidie verkregen) 
verworvenheden? En het eerste deel van 
dit Bijbelwoord? Dat reserveerden we voor 
landen waar christenen metterdaad vervolgd 
worden. En we beseften niet dat niet de 
verdrukte christenheid, maar wij in onze 
reformatorische comfortzone een uitzonde-
ringspositie innemen. Een uitzonderingspo-
sitie die in het licht van bovenstaande tekst 
een vreemd verschijnsel is. Omdat ze vreemd 
is aan het evangelie, dat ons in allerlei toon-
aarden meldt dat gelovigen en de wereld op 
zijn zachtst gezegd op gespannen voet verke-
ren. En wij maar denken dat de wereld wel 
meevalt. We worden vandaag de dag wreed 
wakker geschud uit die droom nu de wereld 
haar ware aard laat zien. Aan het begin van 
de tachtiger jaren van de vorige eeuw ont-
moette ik in het toen nog communistische 
Hongarije drie intelligente jonge christenen 
die popelden om een universitaire opleiding 
te beginnen. De poorten van de universiteit 

stonden voor hen open op voorwaarde dat 
ze lid werden van de communistische partij. 
Dat was te veel gevraagd van hen. Want dat 
partijlidmaatschap betekende dat ze hun 
geloof in God moesten opgeven. Dat wei-
gerden ze. Het geloof kostte hen wat: hun 
(wetenschappelijke) toekomst. Heb ik toen 
gedacht dat mijn kleinkinderen voor eenzelf-
de keuze gesteld kunnen worden? Dat hun 
vooruitzichten voor de toekomst direct kun-
nen samenhangen met hoe ze zich tegenover 
God en Christus verhouden? Dat leek dertig 
jaar geleden een voor Nederland ondenk-
bare situatie. Intussen zijn in ons vaderland 
gelovigen ver in de minderheid en worden 
hen de regels voor het samenleven gedicteerd 
door een ‘seculiere orthodoxie’. Zijn wij en 
onze (klein)kinderen daarop voorbereid? 

Snel
De ontwikkelingen gaan snel. Wie gedu-
rende een maand bijhoudt wat het nieuws 
ons voorschotelt aan voorbeelden van voort-
schrijdende secularisatie raakt onder de 
indruk van de snelheid waarmee de dingen 
om zich heen grijpen. Hij vraagt zich in 
gemoede af: waar is het eind? Dat eind zal 
niet eerder zijn bereikt dan wanneer elke 
godsdienstige invloed uit de samenleving is 
verdwenen. Zelfs dan is het de vraag of het 
einde is bereikt. Of men na bestrijding van 
gelovige invloeden de gelovigen met rust 
zal laten. Wie had een halve eeuw geleden 
durven voorspellen dat de Nederlandse sa-
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menleving is zoals ze er nu uitziet? Hoe men 
ook over ‘Nashville’ denkt, deze verklaring 
bracht duidelijk aan het licht dat sommige 
zaken niet meer hardop genoemd mogen 
worden in Nederland. Er was sprake van 
een frontale botsing van denkwerelden. De 
verdraagzaamheid van het neoliberalisme 
blijkt uiterst gering te zijn als het niet past in 
de neoliberale denkwereld. Je kunt zomaar 
in de seculiere ban worden gedaan. Geloof is 
verworden tot iets voor achter de voordeur, 
een privézaak. ‘Terwijl dat niet kan’, aldus de 
Zuid-Hollandse commissaris van de koning, 
drs. J. Smit, in zijn hoedanigheid van voor-
zitter van het CIO (Interkerkelijk Contact 
in Overheidszaken). Naar aanleiding van de 
volstrekt seculiere herdenkingsdienst van na-
bestaanden van de MH17 verzuchtte de heer 
Smit: ‘Wat is er met ons aan de hand dat we 
geen woorden of melodieën meer kunnen 
vinden voor wat mensen al eeuwen geholpen 
heeft om een ankerplaats in hun leven te 
vinden?’ De vraag is of het een kwestie is van 
niet kunnen of niet willen. En om maar niet 
verder te gaan: recent kwam het ambtsgebed 
tijdens raadsvergaderingen weer onder vuur 
te liggen, want dat zou strijdig zijn met de 
scheiding van kerk en staat. Al dergelijke 
zaken worden naar voren gebracht met een 
verbetenheid die een betere zaak waard is. 

Geloof in de belofte
Wie niet blind is voor de ontwikkelingen 
in de huidige maatschappij houdt zijn hart 
vast. Waar moet het met de kerk naartoe in 
zo’n samenleving? De kerk houdt het niet 
vol door allerlei proefballonnen met nieu-
wigheden op te laten. Ze houdt het evenmin 
vol door krampachtig vast te houden aan 
tradities en verworvenheden. Het enige per-
spectief dat ons wordt geboden, is dat van 

Hebreeën 11. Een hoofdstuk dat samenvat-
tend de weg beschrijft die gelovigen door de 
wereld (voor hen vaak een vreemde en ook 
vijandige wereld) zijn gegaan: de weg van het 
geloof in de belofte van een beter vaderland. 
Wij hebben wellicht te veel diesseitig geleefd. 
Dat wil zeggen: we waren zo gericht op het 
hiernumaals dat onze oriëntatie op het hier-
namaals verdunde en tenslotte zelfs dreigde 
te verdwijnen. We waren niet langer gasten 
en vreemdelingen op aarde. En we hebben 
onze kinderen niet overwegend opgevoed 
vanuit deze oriëntatie. Veelzeggend is dat 
juist de brief aan de Hebreeën, geadresseerd 
aan christenen in een aangevochten situ-
atie, ons dit duidelijk maakt. Wie erop let, 
komt in de Bijbel meer dan voldoende van 
dit soort wegwijzers tegen. Ze wijzen alle in 
de richting van het vreemdelingschap. Dat 
brengt met zich een geloofsleven dat Guido 
Gezelle voor ons ons schilderde in dat altijd 
weer imponerende gedicht uit 1892: 
 ‘Het leven is een krijgsbanier
 door goede en kwade dagen 
 gescheurd, gevlekt, ontvallen schier
 kloekmoedig voorwaards dragen’. 
Om te vervolgen: 
 ‘Men tuimelt wel, en wonden krijgt 
 men dikwijls, dichte en diepe... 
 ‘t en vlucht geen weerbaar man, die wijgt 

(= strijdt) 
 of hem de dood beliepe!’ 
Dat kan er dus van komen. Het gedicht ein-
digt echter bemoedigend, na een laatste aan-
sporing om strijdend stand te houden: 
 ‘Het leven is...geen vrede alhier 
 geen wapenstilstand vragen 
 het leven is de Kruisbanier
 tot in Gods handen dragen!’ 
Met die bemoediging neem ik afscheid van 
u.
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Jaarverslag 2018-2019
●  OrganisatienieuwsDs. J. van Dijk

Geachte leden,

In het afgelopen verenigingsjaar mochten de 
volgende activiteiten van onze Mannenbond 
plaats vinden:

1) Huishoudelijke Vergadering
Op 7 april 2018 hielden we onze 
Huishoudelijke vergadering in het Hervormd 
Wijkcentrum ‘Maranatha’ te Veenendaal. 
Ds. J.H. Lammers, onze voorzitter, opent de 
vergadering met een meditatief woord over de 
opstanding van Christus naar aanleiding van 1 
Korinthe 15 vers 7a: ‘daarna is Hij verschenen 
aan Jakobus’. Vervolgens werd het jaarverslag 
van de secretaris en de exploitatierekening 
van de penningmeester besproken. Ook 
vond er een bestuursverkiezing plaats: dhr. 
C.D. Groenendijk, ds. J.P. Nap en dhr. C. 
Oosterom werden herkozen. Zij namen hun 
herverkiezing aan. Ons hoofdbestuurslid, ds. 
A. Snoek, hield zijn referaat over het thema: 
‘prediking in het spoor van Dordt’. Met elkaar 
hebben we erover doorgesproken. Ds J.M. 
Molenaar sloot de vergadering af.     

2) Bondsdag 2018
De Bondsdag werd gehouden in de Oude Kerk 
te Putten. Het teken van ‘400 jaar Dordt’. 
Het thema was: ‘Dordt: Leerregels-Leefregels’. 
Sprekers: prof. dr. W.H. Th. Moehn uit 
Hilversum over ‘wedergeboorte’; en ds. A.J. 
Mensink uit Elburg over ‘volharding’. De 
opening werd verzorgd door onze voorzitter ds. 
J.H. Lammers. Hij deed dat naar aanleiding 
van Johannes 15 vers 16: ‘niet u hebt Mij 

uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren en Ik 
heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en 
vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, 
opdat wat u ook maar van de Vader vraagt 
in Mijn Naam, Hij u dat geeft’. Ds. J. van 
Dijk sloot de bondsdag af. Namens onze 
Mannenbond werd er een brief gestuurd naar 
Koning Willem-Alexander om hem Gods 
zegen toe te wensen bij de taak en roeping die 
hij vervullen mag. We mogen terugzien op een 
gezegende dag.  

3) Mannenthemadagen
Dit is een gezamenlijk initiatief van de 
Mannenbond van de Chr. Geref. Kerk en 
onze Mannenbond. Er werd voor het eerst 
gewerkt met een jaarthema. Het thema voor 
2018 was: ‘stil zijn voor God’. De volgende 
Mannenthemadagen werden in 2018 
gehouden: op 14 april in Tholen met als 
sprekers ds. A.D. Fokkema (Chr. Geref.) en 
ds. E. Gouda (Herv.); op 21 april in ’t Harde 
met als sprekers ds. H. Korving (Chr. Geref.) 
en ds W.J. Westland (Herv.); op 6 oktober 
in Veenendaal met als sprekers ds. L.A. den 
Butter (Chr. Geref.) en ds. M. Messemaker 
(Herv.); op 10 november in Ridderkerk/
Oostendam met als sprekers ds. A.D. 
Fokkema (Chr. Geref.) en ds. W.J. Westland 
(Herv.) In 2019 is het thema: ‘volharding’, 
naar aanleiding van de Hebreeënbrief. Op 
9 maart werd in Woerden over dit thema 
gesproken door ds. M.K. de Wilde (Herv.) en 
ds. L.A. den Butter (Chr. Geref.). Het aantal 
aanwezigen op deze dagen van ontmoeting en 
bezinning is gemiddeld 80 á 100 personen.
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4) Streekvergaderingen
In het afgelopen verenigingsjaar zijn de 
volgende Streekvergaderingen gehouden: op 
5 september in de regio Amersfoort/Utrecht 
met als inleider ds. J.M. Molenaar; op 11 
oktober in de regio Bommelerwaard/Noord-
Brabant met als inleider ds. J. van Dijk; op 
15 november in de regio Veenendaal met 
als inleider ds. E. de Mots; op 26 november 
in de regio Katwijk met als inleider ds. 
J.P. Nap; en op 29 november in de regio 
Alblasserwaard-West met als inleider ds. A. 
Snoek.  Het aantal aanwezigen, dat deze 
regiobijeenkomsten bezoekt, varieert van 25 
tot 80 personen.  

5) Hervormde Vaan
De inhoud van ons blad ‘de Hervormde 
Vaan’ werd gevuld met: meditaties van 
hoofdbestuursleden; de lezing van ds. A. 
Snoek op de Huishoudelijke vergadering 
over ‘prediking in het spoor van Dordt’; 
Bijbelstudies over ‘de Psalmen’ door ds. J.M. 
Molenaar en over ‘1 en 2 Timotheus’ door 
ds. A.C. de Kruijf te Rijssen. Ds. P. van der 
Kraan uit Arnemuiden verzorgde de rubriek 
‘Onder een vergrootglas’. De predikanten uit 
het Hoofdbestuur schreven artikelen over de 
betekenis en uitleg van het belijdenisgeschrift 
de ‘Dordtse Leerregels’. Ook werd in de 
Vaan verslag gedaan van de Huishoudelijke 
vergadering. Een artikel van het WEB over 
‘in de generaties’ is erin opgenomen. Verder 
zijn er boekbesprekingen en het nieuws wat 
verband houdt met de organisatie van de 
Mannenbond. We hopen dat de Vaan met 
zegen gelezen wordt.

6) Verdiepingsconferentie 25+
Er zijn twee conferenties gehouden. De 
eerste op zaterdag 8 september 2018. Het 

thema was: ‘afzien of uitzien’, ingeleid door 
prof. dr. J. Hoek te Veenendaal. Na de lezing 
werd er in 4 workshops doorgepraat over 
het onderwerp. De tweede was zaterdag 
13 januari 2019. Het thema was: ‘gedenk 
te sterven’, ingeleid door dr. F.G. Immink. 
Er werd een presentatie gehouden over 
‘stervenskunst’ en men kon kiezen uit 4 
workshops om over dit thema door te praten. 
Er zijn gemiddeld 40-50 jongeren aanwezig. 
We hopen dat deze bezinningsdagen tot zegen 
zijn.

7) Ledenwerving en Publiciteit
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.  
Themadagen, Streekvergaderingen, 
Verdiepingsconferentie25+, de Huis-
houdelijke Vergadering en de Bondsdag 
worden erop bekend gemaakt. Tevens 
worden de lezingen van Huishoudelijke 
Vergaderingen en van de Bondsdagen 
erop geplaatst. Ook de jaargangen van de 
Hervormde Vaan zijn digitaal te raadplegen. 
Foldermateriaal werd gestuurd naar de 
Mannenverenigingen om nieuwe leden 
te werven.  We doen ons best om het 
foldermateriaal up-to-date te houden. 

8) Contacten:
Het Hoofdbestuur vergaderde zeven 
keer in het Bondsbureau te Nijkerk. 
We hebben daarnaast jaarlijkse 
vergaderingen en ontmoetingen met 
de andere Hervormd-Gereformeerde 
bonden: het zgn 7- bondenberaad. Naast 
deze besprekingen bezoeken we elkaars 
jaarvergaderingen of bondsdagen. Door het 
WEB, het samenwerkingsverband met de 
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Vrouwenbond, HGJB, Zondagsscholenbond 
en Mannenbond, is opnieuw een digitale 
map ‘Opvoedingsbron’ uitgekomen me als 
thema: ‘in de generaties’. Verder hebben 
we contacten met de Hersteld Hervormde 
Mannenbond, de Chr. Geref. Mannenbond 
en de Mannenbond van de Ger. Gemeenten 
op Mannenthemadagen en Bondsdagen. Op 
13 oktober bezochten we de Bondsdag van de 
Chr. Geref. Mannenbond. Spreker dr. M.J. 
Kater over ‘Dordt’. Op 20 oktober bezochten 
we de Bondsdag van de Hersteld Hervormde 
Mannenbond in Lunteren. 
Ds. R.P. van Rooijen en ds. N. den Ouden 
spraken over het thema: ‘Hoop’. Op 10 
november bezochten we de Bondsdag van 
Mannenverenigingen van de Ger. Gemeenten 
te Woerden. Het thema was: ‘kerkverlating 
en overdoop’, wat werd ingeleid door ds. 
G. Clements. We zijn dankbaar voor deze 
vruchtbare contacten en goede ontmoetingen 
met de andere bonden.  

9) Ledenbestand
We gedenken onze leden, die dit 
verenigingsjaar zijn overleden en wensen hun 
nabestaanden de troost en genade van de 
Heere Jezus Christus toe. Er is 1 vereniging 
opgeheven: de MV te Rotterdam/Kralingen. 
Verschillende verenigingen mochten nieuwe 
leden verwelkomen. Het aantal leden van 
onze Mannenbond is ongeveer 3400.  

10) Gesprek met besturen
In mei en juni hebben we als Hoofdbestuur 
gesprekken gehad met alle besturen van 
de Mannenverenigingen. Het doel ervan 
was: hoe betrekken we jongeren bij de 
Mannenverenigingen? Uitgangspunt daarbij 
was 2 Timotheus 3 vers 10-17. Suggesties, 
adviezen, wervingsacties etc. werden gedeeld. 

Ook werden er opmerkingen, adviezen en 
suggesties mee gegeven over de invulling van 
de Hervormde Vaan, de Bijbelstudies, de 
Huishoudelijke Vergadering, de Bondsdag 
en het Hoofdbestuur. In het Hoofdbestuur 
wordt dit besproken en zal er uitvoering aan 
gegeven worden. Het waren hele positieve 
ontmoetingen, waaruit bleek dat we met 
elkaar het goede voor de Mannenbond 
zoeken.
 
11) Tenslotte
 Aan het einde van dit jaarverslag is het gepast 
om onze God te danken voor alles wat Hij 
ons als Mannenbond dit jaar gegeven heeft. 
Ontmoeting en bezinning rond het Woord 
van God is zo’n rijke zegen. Daarom gaan 
we toch naar de Mannenvereniging? Met 
het doel om met elkaar te ontdekken wat 
de breedte, hoogte, lengte en diepte van de 
liefde van Christus is, opdat we vol worden 
van de volheid van God (Efeze 3 vers 18-19). 
Hebben we dat nodig? Ja, want bij ons is 
de leegte als het gaat om God, Zijn Woord 
en Zijn dienst. Dat is onze schuld, maar 
God wil die leegte vol maken met de liefde 
van Christus, uit pure genade. Het is een 
schuldige leegte, maar wonderlijk opgevuld 
door Zijn genadige volheid in Christus, onze 
enige Troost in leven en in sterven. Dát geloof 
in Christus werkt en versterkt Hij door de 
kracht van Zijn Woord en Geest, Die Heere 
is en levend maakt. Wat dat met ons doet? 
God geve door Zijn genade dat het dit met 
ons doet, wat we zingen  wat er staat in Psalm 
119 vers 84:                  
Uw Woord kan mij, ofschoon ik alles mis, 
door zijn smaak én hart én zinnen strelen.

Maart 2019                                                                    
Ds. J. van Dijk, 1e secretaris                                                                                  
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Bond van Hervormde Mannenverenigingen op G.G.
●  Exploitatie-rekening 2018   

 Exploitatie Begroting Begroting
 2018 2018 2019
BATEN:
Contributies.....................................................................  48.744,--  48.750,--  48.750,--
Collecten en giften ..........................................................   3.878,--     3.650,--   3.400,--
Rente ...............................................................................   165,--   175,--   165,--
Diverse ontvangsten ........................................................   850,--   1.000,--   850,--
Referaten en insignes .......................................................   415,--     600,--   600,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––  
    54.052,--   54.175,--  53.765,--
   ===========  ===========  ===========
LASTEN:
Reiskosten H.B. e.a. + secretariaat ...................................  4.980,--  5.600,--  5.100,--
Vergaderingen + zaalhuur ................................................   3.377,--      2.425,--   2.500,--
Onkosten Bondsdag ........................................................   2.418,--     3.000,--    2.600,--
Diverse kosten .................................................................   1.533,--     2.010,--      1.900,--
Verdiepingsconferentie 25+ .............................................  650,--  1.000,--  1.000,--
W.E.B + opvoedingskom. . ..............................................  161,--  750,--  850,--
Themadagen ....................................................................  -,--  -,--  -,--
PR Ledenwerving + website  ...........................................  743,--  800,--  1.150,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––  
   13.862,--   15.585,--    15.100,--
ONKOSTEN „HERV. VAAN”
Drukkosten + banderen ...................................................  14.081,--    14.750,--    14.500,--
Frankering .......................................................................  11.095,--    11.000,--     11.500,--
Honoraria ........................................................................  2.107,--    2.000,--      2.100,--
Diverse kosten + inbinden ...............................................   375,--    350,--      375,--
Aandeel kosten Bondsbureau ..........................................  9.022,--   10.000,--     9.500,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––
   36.680,--  38.100,--  37.975,--
   ===========  ===========  ===========
 TOTAAL BATEN   54.052,--   54.175,--  53.765,--
 TOTAAL LASTEN   50.542,--  53.685,--   53.075,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––– 
 VOORDELIG SALDO   3.510,--  490,--  690,--
   ===========  ===========  ===========
Voorgesteld wordt de contributie voor 2019 vast te stellen op  15,--.
                                                                                                 =======
BALANS per 31-12-2018:
Geldmiddelen .......................................   58.357,-- 
Aandeel Bondsbureau ...........................    4.714,--  
Inventaris ..............................................     1,--
Voorraden/vorderingen .........................  615,--  
  –––––––––––– 
    63.687,-- 
Nog te betalen kosten ...........................   5.194,-- 
  ––––––––––––
   58.493,--
Reservering Themadagen   11.065,--
   ––––––––––––  
 VERMOGEN  47.428,-- 
  ============
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Voor al onze activiteiten zie onze agenda 
op www.hervormdemannenbond.nl

En Ik zal u de kroon
van het leven geven.
Openbaring 2:10b

Met ontroering geven wij u kennis dat 
de Heere op 6 februari 2019 uit ons 
midden heeft weggenomen en 
opgenomen in Zijn heerlijkheid ons 
oud-lid:

HEnDRIk TEEUWISSEn

in de leeftijd van 92 jaar.

Op 14 februari 2019 vernamen wij dat 
de Heere Zijn kind 

JACOB VAn AS

in de leeftijd van 77 jaar tot Zich heeft 
genomen. 

Wij verliezen in hen beiden trouwe 
leden en gedenken hen in dankbaar-
heid. 
Ons gebed is dat de Heere de beide 
families wil vertroosten in dit groot 
verdriet.

 
Bestuur en leden van de 
Mannenvereniging
‘Troffel en Zwaard’
te Huizen

In april/mei word het abonnementsgeld 
automatisch geïncasseerd als u daarvoor 

een machtiging heeft afgegeven.

Het incassant-ID nummer is 
NL72ZZZ404780000000 en als ken-
merk zal een factuurnummer worden 

genoemd. 

Heeft u geen machtiging afgegeven dan 
ontvangt u in april een factuur van het 

abonnementsgeld.

Deze factuur kunt u dan zelf, graag bin-
nen 14 dagen,  overmaken

Die in Hem gelooft, 
zal niet beschaamd worden.

1 Petrus 2 vers 6b
 
Met droefheid delen wij u mede dat 
de Heere tot Zich heeft genomen 
onze secretaris
 

JAn GRAVELAnD
 
in de leeftijd van 60 jaar.
 
De Heere vertrooste zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen in dit 
grote verlies.
  

Bestuur en leden
M.V. ‘Schrift en Belijdenis’
te Stolwijk

 
Stolwijk, 21 januari 2019

●  Overlijdensberichten
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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

Gedenkt der vorige dingen van oude 
tijden af, dat Ik God ben. Ik, Die zegt: 
Mijn raad zal bestaan, en zal al Mijn 

welbehagen doen.
Jesaja 46 : 9a en 10b

 

Met ontroering geven wij u kennis 
dat de Heere zeer onverwachts uit 
ons midden heeft opgenomen onze 
broeder en sinds kort onze voorzitter
 

JACOB VAn ASSELT (‘JAAP’)
 
op de leeftijd van 76 jaar.
 

Van harte onderschrijven wij de 
woorden van de rouwkaart dat Jaaps 
leven zich kenmerkte door liefde en 
warmte voor anderen en geloof in het 
verzoeningswerk van Christus, waar-
over hij zo graag sprak.

Wij wensen zijn kinderen, kleinkin-
deren en verdere nabestaanden Gods 
vertroostende nabijheid toe.
 
 

Bestuur en leden van de
Mannenvereniging
‘Bouwen en Bewaren’
te Woudenberg
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●  ‘Uit het land’

Mannenvereniging 
Romeinen 12 : 16 te Benthuizen 
bestaat 50 jaar 

Twee leden waren 50 jaar lid: 
dhr. Van Gaalen en dhr. Snoep, zij werden in 
het zonnetje gezet. Dhr. Snoep kon er niet bij 
zijn vanwege zijn hoge leeftijd (is pas 100 jaar 
geworden).

●  Organisatienieuws

Wijzigingen adresboekje 2015

De volgende wijziging in ‘het Adresboekje’ 
doorvoeren: 

1) het secretariaat van de MV ‘Schrift en 
Belijdenis’ te Stolwijk (blz. 21) wordt tijdelijk 
waargenomen door dhr J. Hogendoorn, 
Waterland 5, 2821 ZJ Stolwijk

2) de MV ‘Calvijn’ te Zoetermeer (blz. 14) 
heeft een nieuwe secretaris: dhr. H. Bijster, 
Zuidwijkstraat 122, 2719 KE Zoetermeer; 
en een nieuwe penningmeester: dhr. 
K.A. Konijn, Delftsewallen 18, 2712 AS 
Zoetermeer

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


