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●  Van de voorzitterDs. J.H. Lammers

Een nieuw jaar 
We zijn het jaar 2020 ingegaan. Als bestuur wensen we u en jou heil en zegen toe voor 
het nieuwe jaar. De Heere belooft: ‘Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijk-

dom voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus’ (Filippensen 4: 19). 
    
Bestuursverkiezing
Op de huishoudelijke vergadering van D.V. zaterdag 4 april vindt er een bestuursverkiezing plaats. 
Aftredend en herkiesbaar zijn ds. J. H. Lammers, ds. E. de Mots en ds. A. Snoek. Met dankbaar-
heid kunnen we u meedelen dat zij zich voor een volgende periode van drie jaar beschikbaar hebben 
gesteld. De statuten geven aan dat er bij een verkiezing een dubbeltal gesteld moet worden. De 
volgende dubbeltallen stellen we aan u voor:

Ds. J. H. Lammers
Ds. B. J. van Assen, Nieuwe Tonge

Volgens artikel 11, lid 3 van de statuten heeft elke aangesloten vereniging het recht om aan deze 
dubbeltallen namen toe te voegen. Dit dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk twee maanden voor de 
huishoudelijke vergadering. De voorgedragen personen moeten lid zijn van een aangesloten vereni-
ging en vooraf schriftelijk verklaren dat zij met de kandidaatstelling akkoord gaan. 

Bericht van de koning
Op de Toerustingsdag op zaterdag 26 oktober is een brief voorgelezen die 
daarna namens de Hervormde Mannenbond verstuurd is naar Zijne majesteit 
de koning en Hare Majesteit de koningin. Op 6 november kregen we een reac-
tie, waarbij de koning laat weten dat hij de hartelijke woorden en wensen voor 
hem en zijn familie op prijs stelt. We zijn dankbaar dat er een goede band is met ons koningshuis. 

Ds. E. de Mots
Ds. P.D. Teeuw, Moordrecht

Ds. A. Snoek 
Ds. L. Hak, IJzendoorn
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k had een gesprek met iemand die ziek was 
en van God en het geloof losgeraakt was. 

Wat bij mij bleef hangen was zijn opmerking: 
is het wel ‘eerlijk’ als God en de kerk uit je 
gezichtsveld zijn verdwenen en dan God wel 
nodig hebben als je niet meer beter kunt 
worden? Ik moest denken aan Lukas 15 vers 
17-24: die jongen had met zijn vader gebro-
ken. Hij wilde weg. Hij vroeg om het geld van 
zijn vader en was de wereld ingetrokken. Dat 
geld raakte echter op. Toen kwam hij in de 
narigheid. Waar loopt dat op uit? Wat deed 
hij? Hij ging naar zijn vader terug. Niet direkt, 
want hij probeerde eerst zichzelf te redden en 
verhuurde zich als oppasser op de varkens van 
een boer. Tot het niet meer ging….. Wat deed 
hij? Hij ging terug naar zijn vader. Is dat wel 
eerlijk? 
Betrek dat op God: ‘als je het altijd zonder 
God opgeknapt hebt, moet je niet kinder-
achtig zijn als de dood er aan komt, wees een 
vent en sta je mannetje’. Ja toch? Toch niet 
eerlijk om dan God er weer bij te halen? Of is 
dat wel eerlijk? Kijk naar die jongen: waarom 
ging hij terug? Hij dacht aan Vader. Wat was 
Vader goed voor hem en wat was het bij Vader 
goed. Waarom was hij eigenlijk weggegaan 

bij Vader? Ja, waarom? Denkt u nog wel eens 
aan God? Aan vroeger, dat er thuis uit de 
Bijbel gelezen werd? Kent u versjes over God 
uit uw hoofd? Waarom hebt u dat losgelaten? 
Waarom wil je dat loslaten? Ja, waarom eigen-
lijk? Heel veel redenen zijn er wellicht op te 
noemen, maar lag en ligt dat echt aan God? 
Kijk naar die jongen. Of we het eerlijk vinden 
of niet, hij neemt het besluit: ‘ik zal opstaan 
en tot mijn vader gaan, hij werd naar vader 

I

Is dat wel eerlijk??
‘en toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem 

en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, 
viel hem om de hals en kuste hem’.

Lukas 15 vers 20

●   MeditatieDs. J. van Dijk

‘De verloren zoon’ Rembrandt
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Kleine Openbaring van Jesaja

n het laatste boek van de Bijbel – de Open-
baring aan Johannes – laat de Heere Jezus 

aan Zijn dienaar Johannes zien wat er gebeu-
ren zal voordat Hij terugkomt. Door middel 

van beelden en beschreven gebeurtenissen 
krijgen we een indruk van wat God doen 
zal. Na veel geduld zal Hij de macht van het 
kwaad vernietigen en Zijn Koninkrijk met 
kracht laten doorbreken.

I

●  Bijbelstudie o.t.Dr. A.J. van den Herik

Danklied voor de verlossing
deel 8   -   Jesaja 25

getrokken’. Wat zien we? Hij voegt de daad bij 
het woord. 
Een ontroerend beeld voor u, jou en mij om 
terug te keren tot God. Al is het in de moei-
lijkste periode van ons leven. Maar is dat wel 
eerlijk? Lees vers 20: was die vader blij toen 
zijn jongen terugkeerde? Nou en of! Hoe blij? 
Wat denkt u? De deur van thuis stond open 
voor die jongen. Die jongen had hem dicht 
gegooid, maar vader had hem weer open ge-
zet. Elke dag stond vader op de uitkijk. Zijn 
vaderhart, warm van ontferming en van ver-
langen naar zijn jongen, wachtte… Wat dat 
betekent? Die jongen hoefde niet eens aan te 
bellen of hij er in mocht komen, want vader 
was hem vóór: vader omhelsde hem. Wat zei 
vader toen? ‘Zo jongen, ben je terug, je krijgt 
eerst een proefperiode van een jaar, dan kan 
ik zien of je het echt meent en dan praten 
we daarna wel eens verder’. Laat die vader 
hem eerst van alles beloven: eerst beloven dat 
je geen geld meer opmaakt, nooit meer weg 
loopt? Helemaal niet! Hij ontvangt zijn jon-
gen, zoals hij thuiskomt: vies, vuil. Wat is die 
man blij! 

Zoals die vader is en doet, zegt de Heere Jezus 
Christus, zo ben IK ook. Mijn deur staat open 
voor u, jou en mij, die met berouw terugkeert. 
Want wie zo terugkeert, toont berouw: je 
vraag niet naar je kinderrechten, maar of er 
bij Vader een plaatsje is voor je. Vader zegt 
ook niet: ‘je moet eerst een paar maanden 
tonen dat je berouw echt is, je moet eerst laten 
zien, dat je het meent’. Nee, de Heere Jezus 
wil ons alles vergeven, omdat Hij Zijn offer 
van vergeving gebracht heeft voor allen, die 
in Hem geloven en tot Hem terug keren. Ja, 
dat laatste moet er wel bij: geloven èn terug-
keren tot de Heere, dát is de weg. Zo krijgt 
u en jij een nieuw leven van God, door Jezus 
Christus, gewerkt door de Heilige Geest en 
gericht op Gods eer. Zó ver gaat Gods liefde 
voor u en mij. Nooit geweten? Nooit ervaren? 
Blijf niet vastzitten op ‘dat is niet eerlijk’, want 
dan blijft de deur van het Vaderhuis voorgoed 
dicht. Altijd buiten moeten blijven….. Denk 
daar eens over na wat dat voor u zal beteke-
nen. Daarom is het wél eerlijk om tot God 
terug te keren, hoe uw situatie ook is. Want 
Vader wacht nog steeds op u en mij….! 
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In het boek Jesaja lezen we iets soortgelijks. 
Jesaja 24-27 wordt wel Jesaja’s Kleine Open-
baring (Apocalyps) genoemd. Het laat in kort 
bestek zien hoe Gods Koninkrijk doorbreekt. 
Tegenover de ondergang van de macht van het 
kwaad (in hoofdstuk 24) staat de redding van 
Gods gemeente. Tegenover de ondergang van 
de goddeloze stad staat de glans van de berg 
Sion, waar God woont (Jesaja 25). Hoofdstuk 
26 en 27 zijn een nadere uitwerking daarvan. 

Loflied

In hoofdstuk 25:1-5 horen we hoe de verlosten 
Gods Naam grootmaken. Net als in Openba-
ring (bijvoorbeeld in Openbaring 7:12-14 en 
19:1-5) wordt Gods overwinning luid bezon-
gen. Het loflied in Jesaja 25 is heel persoonlijk 
getoonzet; het staat in de ik-vorm. ‘HEERE, 
U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam 
loof ik’. Degenen die door de HEERE verlost 
zijn, zingen dit lied persoonlijk én gemeen-
schappelijk. Ze hebben voor zichzelf én geza-
menlijk de verlossing door de HEERE ervaren. 
God heeft wonderen gedaan. Wat Hij ooit 
toegezegd had (Zijn raadsbesluiten), is uitge-
komen. Wat Hij belooft, gebeurt ook. Zijn 
beloften zijn ‘vast en zeker’. In het Hebreeuws 
staat hierbij twee keer een vorm van het woord 
‘amen’. Op Gods woord kun je ja en amen zeg-
gen! 

De stad die ten onder gaat

Vers 2 beschrijft wat er is gebeurd. God heeft 
de stad van de vijanden verwoest. De sterke 
stad is een ruïne geworden. Voortaan zal het 
niet eens meer een stad genoemd worden. 

Nooit zal het meer herbouwd worden. Over 
welke stad het hier gaat, wordt niet vermeld. 
Het kan over Assur of Ninevé gaan, maar ook 
over Babel. Het maakt ook eigenlijk niet uit. 
Deze stad staat symbool voor alle hoogmoed 
en opstand tegen God. Deze bron en dit sym-
bool van het kwaad zal ten onder gaan. 
Het herinnert ons aan de val van Babylon in 
Openbaring 18. Deze stad is bij uitstek het 
symbool van alle kwaad, waarmee God zal afre-
kenen. Heel veel steden en landen in de wereld 
lijken op het goddeloze Babel, met zijn afgode-
rij, hoogmoed, egoïsme en onrecht!

Echte veiligheid

De ondergang van deze grote stad, heeft ook 
een positief effect. Haar inwoners zullen op 
deze manier de macht van God (moeten) er-
kennen. Zij die eens trots waren op hun eigen 
kracht, zullen dan inzien dat deze niet bestand 
is tegen de almachtige God (vers 3).
Geen enkel menselijk bolwerk biedt uiteinde-
lijk bescherming. Echte veiligheid is er slechts 
voor de geringe en de arme. Dat zijn mensen 
die in hun nood hun toevlucht hebben gezocht 
tot de enige veilige vesting die er is: God Zelf 
(vers 4).
Met indrukwekkende beelden onderstreept 
vers 4a-5 de veiligheid die God biedt. God is 
voor de Zijnen een toevlucht tegen de vloed-
golven en een schaduw tegen de hitte. Beide 
zijn symbolen van de haat van de vijanden 
en het gevaar dat dit oplevert. Het beeld van 
de hitte wordt in vers 5 nader uitgewerkt. De 
woede van de vijand is als een verzengende 
hitte. God zal deze hitte echter temperen en 
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laten verdwijnen door een dikke wolk. Het 
lied van hoogmoedige vijanden zal daardoor 
verstommen.

Heil op Sion

Na de overwinning op de tegenstanders 
(die in hoofdstuk 24 wordt beschreven en 
in 25:1-5 wordt bezongen) kan de volle na-
druk vallen op het heil dat God geeft. Dat 
heil wordt beschreven met het beeld van 
een geweldige maaltijd. De almachtige God 
(‘HEERE van de legermachten’) zal op de 
berg Sion (zie ook 24:23) een feestmaal aan-
richten met heerlijk eten en drinken: vet en 
kruidig vlees en goede wijnen met een pittige 
smaak. En het bijzondere is, dat deze maal-
tijd bestemd is voor alle volkeren. Hij is niet 
slechts voor Israël bedoeld, maar ook voor de 
heidenen. In Jesaja 2 is er al gesproken over 
de heidenen die naar Sion (Jeruzalem) zul-
len gaan om God te leren kennen. Nu wordt 
daarop doorgeborduurd. Heidenen komen 
tot bekering en mogen bij de God van Israël 
horen!
Op de berg Sion zal God definitief de sluier 
wegdoen (‘verslinden’) waarmee het gezicht 
van de volken omsluierd is en de bedekking 
waarmee het bedekt is. Bij ‘bedekking’ kun-
nen we denken aan verblinding: de mensen 
lopen als het ware met een blinddoek voor. 
Maar dit zal niet zo blijven. Heidenen ko-
men tot echte kennis van de HEERE en 
bekeren zich. De sluier was meestal een sym-
bool van rouw en verdriet. Mensen gaan ge-
bukt onder de macht van de dood. De dood 
wordt echter aan de kant geschoven. Door 

Zijn opstanding zal de Heere Jezus de dood 
overwinnen. En als Hij terugkomt zal deze 
overwinning volkomen zijn (zie 1 Korinthe 
15:54, waar vers 8 wordt aangehaald). Dan 
zullen ook alle tranen van de ogen worden 
afgewist (zie ook Openbaring 7:17 en 21:4). 
De smaad zal voor altijd van het volk van de 
HEERE worden weggenomen. Dit betekent 
dat ze nooit meer zullen worden uitgelachen, 
omdat God hen niet zou kunnen of willen 
redden. Want nu is gebleken dat hun God 
Almachtig is en hen voor altijd redt. 
Ook in Mattheüs 22:1-14 en Openbaring 
19:6-9 wordt het Koninkrijk van God verge-
leken met een maaltijd. Van die grote maal-
tijd is het Heilig Avondmaal een voorproefje 
en een garantie.

Belijdenis

Vers 9 vertelt de reactie van degenen die mo-
gen aanzitten aan dit feestmaal, de bruiloft 
van het Lam. Ze zullen in verwondering 
uitroepen: ‘Zie, Dit is onze God; wij hebben 
Hem verwacht en Hij zal ons verlossen. Dit 
is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, 
wij zullen ons verheugen en verblijden in 
Zijn heil’.
De verlosten hebben deze God verwacht. 
Wat een prachtige beschrijving is dit van 
het geloof van deze mensen. Ze hebben op 
Hem gewacht in alle noden en zorgen. In al 
hun aanvechting en lijden zijn ze op Hem 
blijven hopen. Ze hebben hun leven in Zijn 
hand mogen leggen. Ze hebben naar Hem 
en Zijn hulp uitgezien! Dit ging niet zonder 
zonde. Ze kenden ook momenten van twijfel 
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en wankeling. Maar God hield hen vast en 
ondanks alles mochten ze zich op de HEERE 
en Zijn belofte verlaten.
Dit is onze God! Ze herkennen Hem, omdat 
ze Hem leerden kennen in hun leven. God 
Zelf is het Die hen verloste. Want alleen God 
Zelf kan dat bijzondere werk doen. Mensen 
zijn daartoe zelf niet in staat, omdat ze te 
zwak en te zondig zijn. Hun heil ligt in de 
Heere Jezus Die mens werd en zo de schuld 
en de vloek droeg.
Het gevolg is een grote blijdschap. Ze verblij-
den zich in Zijn heil, Zijn verlossing.

Moab

Tegenover de redding van Gods gemeente 
staat echter de ondergang van Moab. Moab 
staat hier symbool voor de menselijke hoog-
moed die denkt het zonder God wel te red-
den. Opnieuw gebruikt Jesaja beelden, nu 
om de ondergang van Moab te schilderen. 
Moab wordt vertrapt zoals stro in de mest 
vertrapt wordt. God zal de hoogmoed van 
Moab vernederen. Al zijn trots wordt neerge-
worpen: alle muren van zijn vesting worden 
gesloopt.
De tegenstelling tussen vers 6-10a en 10b-12 
is groot. Tegenover het behoud van degenen 
die op God vertrouwen, staat de ondergang 
van wie Hem afwijzen. Gods belofte is ge-
richt op de hele wereld: hij wil mensen be-
houden. Maar wie in ongeloof en hoogmoed 
Hem afwijst, zal door Hem veroordeeld 
worden. 

Vragen

1. Het lied van Jesaja 25: 1-5 is heel persoon-
lijk getoonzet: ‘U bent mijn God, ik…’ 
Wat leren we hieruit? Wat doet het u als 
u bijvoorbeeld Psalm 116 zingt: ‘God heb 
ik lief, want Hij hoort mijn stem’?

2. Wat God belooft, is vast en zeker (1b). 
Wat betekent dat voor u persoonlijk? Wat 
betekent dit voor u in tijden van aanvech-
ting en strijd? Spreek daar met elkaar over 
door. 

3. De ‘stad’ gaat ten onder. Wat is het ken-
merk van deze ‘stad’? Hoe herkennen we 
deze stad in onze eigen tijd? Betrek even-
tueel hierbij gedeelten uit Openbaring 
18.

4. De geringe en de arme zal door God be-
schermd worden. Wat zijn ‘geringen’ en 
‘armen’ in geestelijk opzicht?

5. Het Koninkrijk van God wordt beschre-
ven als een maaltijd. Wat zegt dat beeld 
ons? Betrek hierbij ook het Heilig Avond-
maal. Welke plaats heeft het Avondmaal 
voor u? Wat voor vragen/aanvechtingen 
roept het Avondmaal wellicht bij u op?

6. De rouwsluier van de dood zal verdwijnen 
en de blinddoek van de onkunde zal wor-
den weggenomen (vers 6). Wat heeft het 
wegnemen van de blinddoek te maken 
met Pinksteren? Welke opdracht heeft de 
kerk naar de heidenen? Welke taak heeft 
uzelf hierbij? Wanneer zal de overwinning 
van de dood definitief zijn?

7. ‘Deze is onze God. Wij hebben Hem ver-
wacht en Hij zal ons zalig maken’.
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Intro

e Passion is een jaarlijks terugkerend eve-
nement in één van de grote plaatsen in 

Nederland. Het gaat om een groot kruis, dat 
licht geeft. De betekenis? Het is een opvoe-
ring en nabootsing van het lijden en sterven 
van de Heere Jezus. Men omlijst het geheel 
met culturele zang en muziek. Het kijkcijfer 
is hoog. Het verhaal moet mensen inspiratie 
geven van hoop en verbinding. Maar is het 
geen misvorming van de échte passion? 

Wordt de boodschap van God er wel eerlijk 
mee door gegeven? In Johannes 19 lezen we 
namelijk over de échte passion: de passion 
van Jezus. Wat houdt dat in? 

vers 1-7

We zouden verwachten dat Pilatus er uit was: 
het volk koos voor Barabbas, dus moet hij 

Jezus kruisigen (Joh. 18 vers 40). Toch pro-
beert hij opnieuw Jezus vrij te krijgen. Hoe? 
Hij laat Jezus geselen. Een gesel is een leren 
riem met metalen haakjes en daarmee wordt 
geslagen op de ontblote rug. Ongelooflijk 
pijnlijk! Ook maken de soldaten Jezus’ ko-
ningschap bespottelijk: ze maken een kroon 
van doornen, zetten die op het hoofd van de 
Heere Jezus en trekken Hem een soldaten-
mantel van purper aan. Volgens Mattheus 
27 vers 29 duwen ze Hem ook een rietstok 
in Zijn rechterhand. Als ze uitgespeeld zijn 
met Jezus, brengt Pilatus Hem naar buiten en 
toont Hem aan de Joden: zie, de Mens. We 
noemen dat een uitspraak met een dubbele 
bodem. Wat daarmee bedoeld wordt? Pila-
tus wil dat de Joden medelijden krijgen met 
Jezus, opdat hij Hem alsnog vrij kan laten. 
Tegelijk is de Heere Jezus als Koning met de 

D

De échte Passion
Johannes 19 vers 1-30

●  Bijbelstudie n.t.Ds. J. van Dijk

 Wat betekent verwachten in dit verband. 
Hoe heeft dit een plaats in uw eigen ge-
loofsleven? Zie bijvoorbeeld Psalm 25:3 
(onberijmd)

8.  Tegenover de verlossing van Israël staat de 
ondergang van Moab. Welke waarschu-
wing ligt daarin? Waar wil deze waarschu-
wing ons brengen?

Zingen

Psalm   27: 7
Psalm   62: 1, 4 en 5
Psalm 116: 1, 2 en 5
Psalm 118: 4, 8 en 10
Psalm 123: 1 en 2
Psalm 130: 1, 2, 3 en 4
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doornenkroon op, de soldatenmantel aan en 
een rietstaf in Zijn hand een foto van u en 
mij. Hoe zo? Zo staan we erop bij God: we 
hebben onszelf tot koning gekroond, maar 
werden juist koning-af en hebben niets in 
te brengen bij de God van hemel en aarde. 
Wie dóórziet dat? De reactie van de Joden 
en kerkleiders laat zien: zij niet. Want zij 
roepen: ‘kruisig Hem’! Dat onderbouwen 
ze met: onze wet. Wat zegt hun wet? In Le-
viticus 24 vers 16 staat: ‘wie de Naam van 
de HEERE lastert, moet zeker ter dood ge-
bracht worden’. Dat deed Jezus: Hij gaf Zich 
uit voor Gods Zoon en dat was Hij niet, 
volgens de Joden.

vers 8-16

Opnieuw spreekt Pilatus met de Heere Jezus 
onder vier ogen. De reden? Er is een nieuw 

aspect in het proces naar voren gekomen: 
Jezus is de Zoon van God. Dat maakt Pilatus 
angstig. Waarom? De Romeinen geloofden 
dat de goden in mensengedaanten op aarde 
konden verschijnen. Deze ‘godenzonen’ 
beschikten over bovennatuurlijke krachten. 
Daar moest je voor uitkijken! Pilatus zal 
gedacht hebben: er staat mogelijk een goden-
zoon voor me, dan is het uitkijken geblazen. 
Dát is de reden dat hij aan de Heere Jezus 
vraagt naar Zijn herkomst: waar komt U 
vandaan? Als de Heere Jezus niets zegt, zint 
dat Pilatus niet en maakt hij gebruik van 
zijn positie en macht: ‘weet U niet dat ik U 
kan maken en kan breken, dat ik de macht 
heb om U los te laten en U te kruisigen, 
dat U in mijn hand bent’? Dan spreekt de 
Heere Jezus wél: het hangt niet van Pilatus 
af of Hij gekruisigd wordt, maar dat hangt af 
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‘van Boven’. Zijn sterven is in Gods handen. 
God heeft de regie in handen. Is Pilatus dan 
niet verantwoordelijk voor wat hij met Jezus 
doet? Jawel. Tegelijk loopt door alles heen 
de rode draad van Gods heilsplan met de 
Heere Jezus, Die Zijn leven zal geven als of-
fer voor de zonden. Wat doet Pilatus verder? 
Hij probeert nog één keer om de Heere Jezus 
los te laten. Ook dat mislukt. Waarom? De 
Joden zetten zijn positie bij de keizer onder 
druk: als hij de Joden niet hun zin geeft en 
Jezus toch vrij laat, zoeken ze het hogerop en 
zullen een aanklacht tegen Pilatus indienen 
bij de keizer. Welke aanklacht? Pilatus spaart 
iemand die zegt dat hij de Koning van de 
Joden is. En een joodse koning is gevaarlijk 
voor de romeinse keizer. Hij kan tot opstand 
en verzet tegen de keizer oproepen. Wat doet 
Pilatus? Hij kiest voor zijn eigen positie. 
Waar blijkt dat uit? Hij gaat op zijn rech-
terstoel zitten: dat is het teken dat hij een 
definitieve rechterlijke uitspraak doet. Welke? 
Hij geeft Jezus over om gekruisigd te wor-
den. Datum (dag voor het pascha), tijd (zes 
uur ’s morgens naar Romeinse tijdsindeling) 
en plaats (Lithostrotos) worden met nadruk 
vermeld door Johannes. Waarom? Om dui-
delijk te maken dat de Heere Jezus publieke-
lijk en officieel door de Romeinse rechter ter 
dood veroordeeld is. 

vers 17-24 

In deze verzen lezen we over de échte pas-
sion van Jezus: Jezus gaat naar Golgotha en 
draagt Zijn kruis. Is Hij alleen? Nee, er zijn 
heel veel mensen op de been. Het kijkcijfer is 

hoog. Zijn er ook bij die de Heere Jezus hel-
pen om het kruis te dragen? Nee. Wel wordt 
ene Simon van Cyrene van de straat geplukt 
door de soldaten en gesommeerd om Jezus te 
helpen het kruis te dragen. Ik las in een ver-
klaring: het is niet onmogelijk dat het kruis 
dat Jezus moest dragen, oorspronkelijk voor 
Barabbas (Johannes 18 vers 40) bedoeld was. 
Dat geeft precies het Evangelie weer: Jezus 
is Plaatsvervanger, Hij neemt de plaats van 
zondaren in. Dat niet alleen: Hij wordt ook 
midden tussen de zondaren gekruisigd. Want 
links en rechts van Hem wordt een misdadi-
ger gekruisigd. ‘In het midden’ betekent drie 
dingen: 

1) de Heere Jezus is door beide misdadigers 
te bereiken, zoals die ene ook doet en Hem 
belijdt als Koning; 

2) de Heere Jezus en het geloof in Hem deelt 
de mensen op in twee groepen: die in Hem 
geloven als hun Heere en Heiland èn die 
tegen Hem in oppositie blijven en Hem ver-
werpen als Zaligmaker; 

3) de Heere Jezus is Middelaar tussen God 
en ons mensen en treedt voor Zijn gemeente 
en kinderen in bij de Vader. Wat hier opvalt 
is dat er op het kruis van de Heere Jezus 
een plankje getimmerd is. Was dat spottend 
bedoeld door Pilatus? Ja, dat blijkt uit zijn 
reactie als de Joden willen dat wat er op staat 
veranderd wordt: hij doet dat niet. Wat staat 
er op dat plankje? De Koning der Joden. Op-
merkelijk dat het geschreven is in drie talen: 
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1) het Hebreeuws, de taal van de Joden; 
2) het Latijn, de taal van het Romeinse recht; 
3) het Grieks, dat is de omgangstaal in de 
wereld zoals dat bij ons het Engels is. Wat 
betekent dit? Hiermee wordt aangegeven 
de wereldwijde betekenis van het kruis van 
de Heere Jezus Christus voor alle levenster-
reinen. Verder lezen we over de kleren van 
de Heere Jezus: het allerlaatste bezit wat Hij 
bezat, wordt Hem afgepakt en verloot onder 
de soldaten. Wat betekent dat? Ze verdelen 
de erfenis van Jezus al vóórdat Hij gestorven 
is. Ze beschouwen Hem al als dood. Wat een 
vernedering: de Heere Jezus, Die één en al 
heerlijkheid bezat bij Zijn Vader, legt àlles 
af. Waarom? Jezus, Die zonder kleren aan 
het Kruis hangt, verdiend hier de kleding die 
wij nodig hebben om voor God te kunnen 
bestaan. De Bijbel noemt dat: de mantel van 
gerechtigheid, de witte kleren waarin de kin-
deren van God staan voor de troon van Het 
Lam. 

vers 25-30 
Deze verzen geven antwoord op de vraag: 
heeft de Heere Jezus op het laatst nog iets 
gezegd? Jazeker: de zeven kruiswoorden. 
In Johannes 19 staan er drie van. Als éérste 
troost Hij Zijn moeder Maria: Hij geeft de 
discipel Johannes (er staat de discipel die Hij 
liefhad) de opdracht om naar Maria om te 
zien en voor haar te zorgen zoals een zoon 
voor zijn moeder zorgt. Hieruit zouden we de 
conclusie kunnen trekken, dat Jozef de man 
van Maria overleden was. Als twééde vraagt 
de Heere Jezus voor Zichzelf om drinken: Hij 

heeft dorst. Dat betekent twee dingen: 1) Hij 
had bijna een dag al niet meer gedronken. 
En dan met zo’n lichaam: gegeseld, wond-
koorts, spijkers door handen en voeten. Hoe 
zwaar was het lijden voor de Heere Jezus als 
Mens. Toch wilde Hij niet eerder drinken 
dan nadat alles volbracht was: eerst het offer 
voor de zonden brengen, dan aan Zichzelf 
denken. Hij cijfert Zich helemaal weg; 2) Hij 
heeft toen Hij van Zijn Vader verlaten werd 
de eeuwige dorst, die er in de hel is, geleden. 
Zó heeft Hij de Fontein van heil geopend 
waar zondaren, die van eeuwige dorst moeten 
omkomen, tóch kunnen en mogen drinken 
van het Levende Water, dat hen eeuwig leven 
geeft. Als dérde zegt de Heere Jezus: ‘het is 
volbracht’. Dat betekent: Ik ben klaar, Mijn 
opdracht zit er op, Ik heb het doel bereikt. 
Dat is een heerlijk woord voor de Vader, 
Wiens eer hersteld is; het is het vreugdevol-
ste woord voor de Heere Jezus, Die het offer 
gebracht heeft tot verzoening van zonden en 
schuld; het is ook het kostbaarste woord voor 
de Heilige Geest, Die op grond van Christus’ 
offer en door de trekkende liefde van de Va-
der er voor zorgt dat zondaren zalig worden 
en Christus Zijn gemeente krijgt en de Vader 
de eer ontvangt; het is het rijkste woord voor 
mensen, die belijden dat ze zondaar zijn en 
door het geloof leven van Christus’ offer; 
maar het is het verschrikkelijkste woord voor 
de duivel en zijn rijk en voor alle ongelovi-
gen: het betekent hun eeuwige ondergang. 
Wat zien we? De passion van Jezus’ lijden en 
sterven heeft maar één boodschap: laat u met 
God verzoenen! 
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Lijnen naar ons leven

1. Ik las een preek van dr Kohlbrugge over 
vers 17: ‘Zijn kruis’. Hij schrijft heel con-
fronterend: ‘Hij droeg Zijn kruis. Hoe? Zijn 
kruis? Was het dan niet ons kruis? Ja, het 
was ons kruis. Nochtans: Zijn kruis, al is het 
ook mijn kruis; want ik verdien de vloek, de 
eeuwige schande, de eeuwige smaad te dra-
gen en daaronder voor eeuwig om te komen, 
nochtans: Zijn kruis. Zó heeft de eeuwige 
liefde het behaagd. Wat het mijne is, werd 
het Zijne; wat het Zijne is werd het mijne; o 
welk een liefde is de liefde van Christus’! Wat 
bedoelt hij hiermee? Jezus’ kruis is het kruis 
van mij: ik moet dat dragen en de vloek on-
dergaan, maar Jezus doet dat in mijn plaats. 
Hoe we dat weten? Door het geloof, dat de 
Heilige Geest in ons hart werkt en door het 
Woord en de boodschap van de gekruisigde 
en opgestane Christus. Voor die boodschap 
worden we ingewonnen. Bent u er al voor 
ingewonnen?  
2. Het kruis van de Heere Jezus geeft aan 
dat de mensen op de wereld in twee groepen 
verdeeld worden: de een komt tot bekering 
en geloof in de Heere Jezus als Heiland en 
Zaligmaker en wordt behouden én de an-
der verwerpt de genade van de Heere Jezus 
en blijft verloren. Dat is en blijft de bood-
schap van het kruis van Christus. Het is niet 
vrijblijvend hoe we met het Evangelie van 
Christus omgaan. We moeten er verant-
woording van afleggen tegenover God. Het 
is genade als we belijden dat de deur naar 
God toe voor ons dicht zou blijven: dat is 
verdiend, want we hebben zelf de deur naar 

God achter ons dicht gegooid. Maar juist 
dan heeft het Evangelie zo’n wonderlijke 
aantrekkingskracht: Jezus Christus is de 
Deur van hoop en genade, door Hem gaat u 
naar binnen bij God. Is dat voor u ook zo?
3) de Heere Jezus geeft vanaf het kruis 
opdracht aan Johannes om voor Maria te 
zorgen. Dat is onze opdracht ook: het geloof 
heeft handen en voeten om met zorg en 
liefde om elkaar heen te staan. Zie de eerste 
christengemeente in Handelingen 2 en lees 
de brieven van de apostelen er op na. In onze 
cultuur is het gevaar aanwezig om alleen met 
onszelf bezig te zijn: individualisme. Maar 
God wil dat Zijn Kerk en gemeente dienst-
baar is in de gemeente en in de samenleving. 
Vervult zij die opdracht in navolging van de 
Heere Jezus?

Gespreksvragen

1. Pilatus zegt dingen met een dubbele bo-
dem: zie de Mens (vs 5), zie Uw Koning 
(vs 14), de Koning der Joden (vs 19). Wat 
bedoelen we daarmee? Kent u meer men-
sen in de Bijbel die uitspraken deden met 
een dubbele bodem? 

2. Wat houdt de boodschap van de plaats-
vervanging van de Heere Jezus in voor 
de kerk, voor de verkondiging, voor het 
geloofsleven, voor het evangelisatiewerk? 
Hoe beleven we vreugde aan deze bood-
schap? Welke aanvechtingen en tegen-
stand roept deze boodschap op?  

3. Als gelovigen worden we opgeroepen om 
met liefde en zorg om elkaar en om an-
deren heen te staan? Hoe doen we dat in 
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oms zie ik hem… Een mobieltje tijdens 
de kerkdienst. Onder het zingen of 

tijdens de preek. Dan denk ik: wat is die 
persoon nu aan het doen? Soms heb ik een 
negatieve gedachte: hij let niet op. Eerlijk 
gezegd hangt dat ook wel eens van de leeftijd 
af. Dat is natuurlijk niet goed van mij, maar 
dan denk ik: hoe jonger hoe meer afgeleid. 
Maar de praktijk leert gelukkig dat ook een 
jongere met een mobieltje heel goed op de 
dienst betrokken kan zijn.

Mogelijkheden
Ten 1e denk ik aan het Bijbel lezen. Wanneer 
ik met de Schriftlezing bezig ben, zie ik soms 
ook oudere gemeenteleden met een tablet of 
mobieltje voor zich om de Schriftlezing mee 
te kunnen lezen. 
Bij een oudere kan dat ook het voordeel 
hebben dat hij de letters kan vergroten 
wanneer zijn gezichtsvermogen afneemt.
Een bijzondere situatie wil ik u niet 

onthouden. Een poosje geleden ging het 
in de preek over de gerechtigheid van God 
die wij alleen door het geloof in Christus 
kunnen ontvangen. Ik zei dat in wezen alleen 
de Heere Jezus die gerechtigheid voor ons 
kan zijn. Dat het zo ook al door Jeremia is 
gezegd: De HEERE onze gerechtigheid. En 
ik gaf de jongens en meisjes in de kerk de 
opdracht mee om thuis na de dienst op te 
zoeken waar Jeremia dat zegt. Toen was er 
een moeder die bang was dat die opdracht 
vergeten zou worden. Daarom zocht ze al 

Mobieltje in de kerkdienst
●  PastoraalDs. J.P. Nap

S

kerk en samenleving? Waar denkt u aan 
bij alle levensterreinen? Moeten we daar-
voor offers brengen of niet?  

4. We vragen vaak naar de laatste woorden 
van iemand die overleden is; wat heeft hij/
zij gezegd? Waarom doen we dat? Moet 
dat persé? Hoe moet het als er geen laatste 
woorden zijn? 

5. Ga met elkaar na waarom het kruis woord 

‘het is volbracht’ voor de Vader het heer-
lijkste woord, voor de Heere Jezus het 
vreugdevolste woord, voor de Heilige 
Geest het kostbaarste woord, voor de dui-
vel en zijn volgelingen het verschrikkelijk-
ste woord is. Praat er over met elkaar wat 
het voor u is en waarom? 

6. Welke lessen leren we voor onszelf uit dit 
Bijbelgedeelte?
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1e voorzitter: Ds. J.H. Lammers
Vlinderlaan 116, 3863 GK Nijkerk
T 033 2000592 • 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
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Overlijdensberichten:
J. Bout & Zn., Ceintuurbaan 32-34, 1271 BJ Huizen
E info@boutdruk.nl (o.v.v. Herv. Vaan)
Mutaties: Schriftelijk melden aan het Bondsbureau
Bestuurswijz. moeten naar de 1e secretaris

dadelijk even via een bijbel-app op haar 
mobieltje waar dat stond. En ze vond het: 
Jeremia 23:6. Toen ze het me later vertelde, 
vroeg ik: en kon je toen wel naar de preek 
luisteren? Ze beaamde eerlijk dat dat 
natuurlijk niet meeviel.

Ten 2e kan ik het zingen noemen. Ook de 
Psalmen zijn via internet gemakkelijk op je 
telefoon binnen te halen. En ook daarvan 
kunnen de letters natuurlijk eenvoudig 
vergroot worden.

En ten 3e kan ik het collecteren noemen. 
Ik heb er zelf nog geen ervaring mee, maar 
het schijnt dat men hier en daar met een 
bepaalde app de collecte kan begunstigen in 
plaats van met contant geld. Hoe zal deze 
ontwikkeling verder gaan?

Valkuilen
Maar wat vinden we eigenlijk van al deze 
dingen? Misschien hebt u tot nu toe dit alles 
hoofdschuddend zitten lezen. Of mogelijk 
juist wel heel enthousiast.

Om te beginnen is er wel slechter gebruik 
van mobieltjes denkbaar. Als iemand bijv. 
tijdens de dienst op een website zit te 
gluren die helemaal niet met de kerkdienst 
te maken heeft of misschien wel afbrekend 
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Voor al onze activiteiten zie onze agenda 
op www.hervormdemannenbond.nl

werkt. Of je kijkt even naar enkele berichtjes 
die binnenkwamen.
Hier ben ik al bij de 1e valkuil. Je moet 
je door je mobieltje niet af laten leiden. 
Wie is de baas? Jij of hij/het? Ook buiten 
de kerkdienst hoef je trouwens toch niet 
op elk piepje of bliepje direct te reageren?! 
Verjaag de indringer. Zeker als die je van 
het Woord van God in de kerk wil afleiden. 
Het hanteren van een mobieltje vraagt 
beheersing. Beheersing van ‘het apparaat’ en 
zelfbeheersing.

De 2e valkuil heeft hier mee te maken. 
Is er rust? Rust om naar Gods Woord te 
luisteren? Rust om te bidden? Rust om na te 
denken? Of zijn we onrustig: komt er nog 
een berichtje voor me? Het is heel belangrijk 
om goed om te gaan met de voortdurende 
informatiestroom.
De 3e valkuil heeft vooral met het Bijbellezen 
zelf te maken. Het gaat in de Schrift niet 
om losse teksten of perikopen, maar om 
de verbanden. In je papieren Bijbel kun je 
gemakkelijk een hoofdstuk ervoor of erna 
bekijken. Op een mobieltje is dat vaak 
lastiger. Behalve misschien als je er erg 
handig in bent.

Tenslotte
Ik zou zeggen: Laat de Bijbel open gaan. 
Niet alleen figuurlijk, door zijn boodschap. 
Maar ook letterlijk. Open. Dat boek. Het is 
het Woord om in thuis te raken. Om je eigen 
te maken. Om in te wonen. Om van daaruit 
met de Heere te leven.

●  Organisatienieuws

Wijzigingen adresboekje 2015

De volgende wijzigingen in ‘het Adresboekje’ 
doorvoeren:
 
1) de MV ‘Eben Haëzer’ te Uddel (blz. 25) 
heeft een nieuwe penningmeester: dhr D. Lief-
ting, Heegderweg 9, 3888 MC Uddel. 
2) de MV ‘Onderzoekt de Schriften’ te Hierden 
(blz. 28) heeft een nieuwe secretaris: dhr. C.G. 
Petersen, Zuiderzeestraatweg 134, 3849 AL 
Hierden.
3) de MV ‘Boaz’ te Arnemuiden (blz. 15) heeft 
een nieuwe voorzitter: dhr. H. Maljaars, Noord-
weg 460, 4333 KM Sint Laurens.

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

Samuel Rutherford, De stem 
van mijn Liefste, Brieven 
2, deel IIIB Theologische 
werken van Samuel 
Rutherford, De Banier 
Apeldoorn 2019, 537 blz., 
prijs € 39,95.

Zoals uit de titel blijkt, is dit deel IIIB een 
vervolg op IIIA dat eveneens brieven van 
Rutherford (1600 - 1661) bevat en in 2018 
verscheen. In dit vervolgdeel vinden we de 
brieven 181 tot en met 365. Hij schreef 
deze in de jaren na 1637. Voorafgaande 
aan deze brieven wordt een minutieuze 
toelichting gegeven op het ontstaan van deze 
collectie. Ook heeft de samensteller, ds. J.A. 
Kloosterman, Hersteld Hervormd predikant 
in Lunteren, ons weer vergast op een meer 
inhoudelijke inleiding op deze brieven. 

●  Boekbespreking
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●  Overlijdensbericht

Psalm 42 vers 5 (berijmd)

Op 2 december 2019 heeft de HEERE 
op Zijn tijd en wijze tot Zich genomen 
ons geliefd en trouw meelevend lid

MARTINUS JOHANNES VAN BAAK

in de leeftijd van 83 jaar.

Broeder Van Baak was een hartelijk en 
betrokken lid van onze vereniging en 
wij verliezen in hem een geliefd lid en 
‘voorbidder voor de gemeente’.

Wij wensen zijn familie en vrienden de 
troost en nabijheid des Heeren toe!

Bestuur en leden 
mannenvereniging ‘Paulus’ 

Lienden, december 2019

De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op 
de dag van de benauwdheid, Hij kent hen 

die tot Hem hun toevlucht nemen.
Nahum 1:7

Op 19 december 2019 heeft de HEERE 
op Zijn tijd weggenomen ons
gewaardeerd lid, in vol vertrouwen en 
getuigend van Zijn HEERE en Heiland

HARM VAN DER SLUIS

in leeftijd van 66 jaar.

Dat die zelfde Heiland Zijn troost en 
nabij wil schenken aan zijn vrouw, 
kinderen en klein kinderen

Mannenvereniging  
‘Schrift en Belijdenis’

Rouveen, december 2019

Hierin vestigt hij de aandacht op thema’s die 
in deze brieven aan de orde komen. Hierbij 
moet u denken aan geestelijke zaken als de 
heerlijkheid van Christus, de bereidheid 
om te lijden, maar ook de ontwikkelingen 
in kerk en samenleving in Schotland 
destijds. In Schotland behoorden deze 
brieven na Rutherfords heengaan gedurende 
tweehonderd jaar tot de meest gelezen 
literatuur na de Bijbel!
Zomaar een gedeelte uit brief 323: ‘Ik 
weet dat u al lang geleden, voordat ik 
iets van Christus kende, hebt geleerd dat 
als wij eigen keus hadden wat betreft het 
kruis, we óf een rechtsgeldige garantie van 

vrijstelling zouden willen krijgen, óf het 
kruis met vertroostingen gezoet en gesuikerd 
zouden willen hebben, zodat de gal en alsem 
overheerst zouden worden door het zoet. 
Christus weet hoe Hij de zonen van Zijn 
huis moet opvoeden’
Tenslotte, deze dingen kunnen alleen in de 
stilte overdacht en toegeëigend worden. In 
het Woord vooraf citeert ds. Kloosterman 
in dat verband dr. A. van Brummelen. Het 
zou de moeite waard zijn om in deze uitgave 
die zeer goed gedocumenteerd is in de vele 
voetnoten, ook de vindplaats van het lange 
citaat van Van Brummelen te vermelden. 
Aanbevolen.                                     J.P. Nap


