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●  Van de voorzitterDs. J.H. Lammers

Bijbelstudies
Ds. A. J. van den Herik en ds. J.van Dijk sluiten in dit maart nummer de serie van 
hun Bijbelstudies af. We danken hen voor hun inzet. Hopelijk heeft u veel geleerd 

van de inleidingen over de profeet Jesaja en het Evangelie van Johannes. Bent u er dit jaar niet toe 
gekomen, kan er ook later gebruik van worden gemaakt. In de maand april begint er een nieuwe 
serie Bijbelstudies.

Ledenwerfactie
Zijn er dit jaar nog nieuwe leden bijgekomen? U weet het nog: al zou de vereniging jaarlijks met 
één lid groeien, dan zou dat al mooi zijn. En dan bij voorkeur iemand die jonger is dan degene 
die tot op dat moment het jongste lid is. We hopen natuurlijk op meer. Is er iets over te zeggen? 
Stuurt u een mail naar één van de hoofdbestuursleden om ons deelgenoot te maken.  

Huishoudelijke vergadering
We willen aandacht vragen voor de Huishoudelijke vergadering die op zaterdagmiddag 4 april 
gehouden wordt in Veenendaal. Naast de toerustingsdag is de huishoudelijke vergadering een ge-
legenheid om elkaar uit alle delen van het land te kunnen ontmoeten. We luisteren deze middag 
naar een interessant referaat van ds.  J. van Dijk over de essentie van de avondmaalsviering. We 
hopen u en jou te ontmoeten! 

Invulling verenigingsavond
Onlangs spraken we als hoofdbestuur over de manier waarop een verenigingsavond kan wor-
den ingevuld. In dit nummer willen we u suggesties geven die we van anderen hoorden en zelf 
hebben overwogen. Ook zijn er ideeën over de wijze waarop U met elkaar op een andere manier 
Bijbelstudie kunt doen. Besteed u er aandacht aan met het oog op de volgende winterperiode? 
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D

Bede om zegen
‘God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten.’ 

Ps. 67:2

●   MeditatieDs. J.P. Nap

eze woorden komen wel bekend voor. 
Ze klinken regelmatig aan het eind van 

de kerkdienst, als de zegen op de gemeente 
wordt gelegd:
‘De HEERE zegene u en Hij behoede u, de 
HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig, de HEERE verheffe Zijn 
aangezicht over u en geve u vrede.’
Het zijn woorden die de Psalmist vaak 
gehoord heeft. Dat zal ook de reden zijn, 
dat hij deze woorden bidt. De Heilige Geest 
heeft ze gezegend in zijn hart en doet ze hem 
nu uitspreken als een persoonlijk gebed: 
‘God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe 
Zijn aangezicht over ons lichten’.

Mooi is dat! Als je bidden een gevolg is van 
het horen van de zegen. En van het horen 
van de prediking van het Evangelie.
Hoe is dat bij u? Je hoort de zegen in de 
kerk. Je hoort de verkondiging van het Evan-
gelie van Jezus Christus. En ga je dat dan 
ook bidden?! Als antwoord?
Dan is daar iemand, die bidt:  HEERE, wees 
ook mij, zondaar, genadig. HEERE, zegen 
het Evangelie in mijn hart. Zodat ik in U, 
Heere Jezus, geloof en U liefheb.

Het is een pleitend bidden. Aan de Heere 
vragen om de zegen, die Hij als een belofte 
op je heeft gelegd. Want de zegen aan het 
eind van de kerkdienst is niet een toverfor-
mule. Daarvan denkt men dat die automa-

tisch werkt. Maar die zegen vraagt geloof. En 
gebed.
Maar mógen de Israëlieten wel zo bidden? 
En mogen wij dan ook wel zo bidden? Want 
wij hebben die zegen toch helemaal niet 
verdiend?! Men zegt zelfs wel eens dat er in 
de Bijbel geen beloften staan voor onbe-
keerde mensen. Wat zul je dan pleiten op een 
belofte van zegen? Maar hier geldt het, wat 
wij al van jongs af hebben leren zingen:
Opent uwen mond,

eist van Mij vrijmoedig 
op Mijn trouwverbond (zegt God),
al wat u ontbreekt (en ons ontbreekt alles),
schenk IK, zo gij ’t smeekt,
mild en overvloedig.

Daarom kan het en mag het: Bidden om 
Gods zegen. En pleiten op die belofte van 
zegen. Oók die je meekrijgt aan het eind van 
elke kerkdienst.

Hoe is het mogelijk? Alleen om Christus’ 
wil. Hij droeg aan het kruis de vloek, die op 
ons leven lag. Belijdt u dat mee? En op die 
manier verdiende Hij de zegen. Het licht van 
Gods aangezicht. Vrede met God. Genade. 
Vergeving van zonden. Wat een wonder. 
Opdat ik in Hem geloof en ontvang.

En dan? Opdat ook ánderen gezegend zul-
len worden. ‘God zegent ons (vs 8) en alle 
einden der aarde zullen Hem vrezen.’ 
Wat is dat een weids perspectief. Het gaat 
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Inleiding
n onze bestudering van Jesaja valt ons één 
thema telkens op: ongeloof en ongehoor-

zaamheid leiden tot ellende en straf, maar 
vertrouwen op God brengt redding. Deze 
twee verschillende levenshoudingen worden 
in het bijzonder zichtbaar in twee koningen 
uit het huis van David. De goddeloze koning 
Achaz weigert in hoofdstuk 7 op God te ver-
trouwen. Zijn zoon Hizkia laat 34 jaar later 
een heel andere instelling zien. Om de tegen-
stelling tussen beide vorsten te onderstrepen, 
vermeldt Jesaja dat de plaats waar beide vor-
sten voor de keuze tussen geloof en ongeloof 
stonden, dezelfde was: ‘bij de waterloop van 
de bovenvijver, bij de (hoofd)weg naar het 
Blekersveld’ (Jesaja 7:3 en 36:2). Achaz kiest 
voor zichzelf en brengt daarmee onheil over 
het land. Hizkia vertrouwt op God en ont-
vangt verlossing! 

Profetische geschiedschrijving
Jesaja 36-37 vertelt heel uitvoerig wat er in 
701 voor Christus gebeurde. Een groot deel 
wordt met exact dezelfde woorden beschre-
ven in 2 Koningen 19 en 20. Waarschijnlijk 

heeft de schrijver van Koningen gedeelten 
uit het boek Jesaja overgenomen. Later zal 
2 Kronieken 32 ook over deze gebeurtenis-
sen schrijven. Dat deze gebeurtenissen drie 
keer in de Bijbel vermeld worden, laat zien 
hoe belangrijk ze zijn geweest. Op dit crisis-
moment was God Israël heel nabij. Hieruit 
blijkt ook hoe nauw profetie (Jesaja) en ge-
schiedschrijving met elkaar verbonden zijn. 
De profeten laten in hun geschiedschrijving 
zien hoe God de geschiedenis leidt en in-
grijpt ten behoeve van Zijn volk.

De Assyrische inval 
Het is inmiddels het jaar 701 voor Christus. 
De Assyrische koning Sanherib is met een 
groot leger naar Israël gekomen. De situatie 
is zeer bedreigend. Jesaja 36 schetst de begin-
fase hiervan, Jesaja 37 de afloop. We letten 
eerst even op het begin. Koning Sanherib 
valt alle ‘versterkte steden van Juda’ aan en 
neemt ze in (36:1). De koning richt zijn aan-
val eerst op Lachis. Deze belegering van La-
chis die uitmondt in haar verwoesting, heeft 
Sanherib laten uitbeitelen in steen. Deze 

I

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

Hizkia als een voorbeeld
van vertrouwen

deel 10   -   Jesaja 37 : 1-22 en 33-38

om ontvangen én doorgeven. Vers 8 is ook 
weer een belofte. Om op te pleiten. Een 
belofte van God; van ónze God. En dat in 
Christus. De HEERE is het waard dat men-
sen wereldwijd Hem vrezen. 
Alle einden der aarde. Zo ver is het nog niet. 

Het gebed is nog nodig. Het werk is nog no-
dig. En in gedachten zie ik iemand eerbiedig 
de knieën buigen en bidden: HEERE, zegen 
ook mij; opdat ook ik voor andere mensen 
tot zegen mag zijn. En Uw oogst zal worden 
binnengehaald. 
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reliëfs zijn in 1850 gevonden bij opgravingen 
in het oude Ninevé. Wie deze taferelen be-
kijkt, ziet hoe wreed de Assyrische soldaten 
waren voor overwonnen soldaten en burgers! 
Het oorlogsleed was verschrikkelijk!
Hizkia is radeloos. Hij wil de aanval afkopen 
en daarom betaalt hij Sanherib een groot 
bedrag: 300 talenten zilver en 30 talenten 
goud. Hizkia betuigt daarbij spijt over zijn 
opstand tegen Sanherib (2 Koningen 18:14). 
De koning accepteert het bedrag, maar zet 
zijn aanval toch door! Hij 
stuurt zijn commandant – de 
Statenvertaling vermeldt zijn 
Assyrische titel: rabsaké – naar 
Jeruzalem met een sterk leger. 
Deze commandant ontmoet 
drie hoge vertegenwoordigers 
van Hizkia – Eljakim, Sebna 
en Joah – bij de genoemde 
bovenvijver. Hij probeert in 
een lange redevoering het volk 
tot overgave te brengen door 
het zinloze van hun strijd te 
laten zien (Jesaja 36:4-10; 13-
20). Denken ze nu werkelijk 
dat ze stand kunnen houden 
tegen zoveel vijanden? Denken 
ze dat God hen zal helpen? 
Dat zal niet gebeuren! Overgave is de enige 
optie! De rabsaké houdt zijn toespraak in het 
Hebreeuws, zodat het volk hem kan horen. 
Ze reageren echter niet, omdat Hizkia dat 
heeft verboden (36:11-12, 21-22). Wat zul-
len die mensen bang geweest zijn! Menselijk 
gezien is de situatie hopeloos. Hoe kan het 
goedkomen?

Voorbede (vers 1-8)
Hizkia heeft van zijn drie raadsheren de spot 
van de commandant gehoord. Hij is diep 

bedroefd, scheurt zijn kleren en hult zich in 
een rouwgewaad. Hij gaat vervolgens naar 
de tempel en stort daar zijn hart voor de 
HEERE uit. Hij stuurt vervolgens Eljakim 
en Sebna met een aantal belangrijke priesters 
naar Jesaja om voorbede te vragen. De situ-
atie is net zo ernstig als bij een bevalling: de 
vliezen zijn gebroken, maar de vrouw heeft 
geen kracht meer om te persen. Als er geen 
hulp komt, zal het kind (en de moeder) ster-
ven! (37:3). Het is erop of eronder.

‘Misschien zal de HEERE, 
uw God, de woorden van de 
commandant horen’, zegt 
Jesaja (vers 4). Het woord 
‘misschien’ duidt niet op twij-
fel of God helpen kan, het 
onderstreept Gods vrijmacht. 
God is ook nu aan Hizkia 
niets verplicht. Hizkia doet 
echter wel een ernstig appèl 
op Jesaja en op de HEERE!
Als de mannen bij Jesaja ko-
men, krijgen ze van hem een 
prachtige profetie mee. God 
heeft de lastering gehoord en 
zal erop reageren. De HEE-
RE zal de koning bang ma-
ken door een gerucht. Sanhe-

rib zal uiteindelijk onverrichterzake naar huis 
terugkeren. Daar in zijn land zal God hem 
door het zwaard neervellen (vers 7).

Hernieuwde bedreiging van Jeruzalem 
(vers 8-13)
De rabsaké keert terug naar Sanherib om 
verslag uit te brengen. Deze heeft inmiddels 
Lachis overwonnen en voert nu strijd tegen 
Libna (37:8). De koning heeft gehoord dat 
Tirhaka uit Cusj (Nubië, Ethiopië) hem met 
een leger tegemoetkomt. Dit is het gerucht 
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waarover Jesaja spreekt in vers 7a. De koning 
wil daarom een snelle overwinning op Jeru-
zalem, zodat hij straks zijn handen vrij heeft 
voor de strijd tegen de Nubiërs. Hij stuurt 
daarom opnieuw gezanten naar Jeruzalem 
om overgave te vragen. Opnieuw drijven 
ze de spot met Hizkia en zijn geloof. Laten 
de mensen zich toch niet door Hizkia laten 
bedriegen! De koning somt heel wat landen 
en steden op die door hem overwonnen zijn. 
Geen van die steden en koningen heeft tegen 
hem standgehouden; hun goden konden hen 
niet redden. Zou de God van Israël dat dan 
wel kunnen?

Hizkia’s gebed (vers 14-20)
De laatste bespotting is minstens zo scherp 
als de eerste. Alle pijlen richt Sanherib op 
Hizkia en zijn (geloof in) God! Wat moet 
Hizkia nu doen? Wat anders dan opnieuw 
God zijn nood voorleggen. Anders dan de 
vorige keer bidt Jesaja nu zelf. Hij legt de 
brieven waarin de HEERE bespot wordt 
voor Hem neer. ‘Heere, zie en hoor wat er 
gezegd wordt!’
De koning begint zijn gebed met een eer-
biedige belijdenis Wie God is. Hij is de God 
van het verbond. Hij is de Heilige Die woont 
tussen de cherubim. Hij is de Schepper en 
alleen Hij mag God genoemd worden. Door 
zich op Gods almacht en verbondstrouw 
te richten, krijgt Jesaja houvast. God staat 
boven alles. Hij is veel sterker dan Sanherib 
met zijn hele leger en al zijn spot.
Dat brengt hem tot de bede: neig Uw oor 
en luister! U weet hoe Sanherib U hoont! 
Inderdaad is het zo dat hun goden de andere 
volken niet konden redden. Maar dat waren 
ook afgoden, van hout of steen. Die kunnen 
niet verlossen. Maar de God van Israël, de 
levende God, kan dat wel.  Hizkia eindigt 

dan ook met de vraag of God Zijn Naam wil 
verheerlijken, zodat iedereen zal zien Wie 
God is. Ook de heidenvolken.
Het gebed van Hizkia is uiteindelijk gericht 
op de eer van God! En zo’n gebed zal God 
verhoren! Dit gaat Zijn reputatie aan!

Profetie (vers 22-35)
En de HEERE hoort! In poëtische vorm 
geeft Jesaja Gods antwoord door aan Hizkia. 
In dit lange gedicht verkondigt de HEERE 
dat Sion zal lachen om Sanheribs hoogmoed 
(22-23). God heeft Sanherib gebruikt om 
Zijn volk te straffen, maar in zijn hoogmoed 
is de koning te ver gegaan. Daarom zal God 
hem als een gevangen dier – met de haak 
in de neus – naar zijn land doen terugkeren 
(29). De Heere belooft dat Israël na het 
derde jaar weer zal oogsten (30-31). In Jeru-
zalem zal geen pijl geschoten worden (34). 
God zal de stad beschermen, omwille van 
Zijn verbond met David en Zijn eigen eer 
(35).

Gods oordeel (vers 36-38)
Vers 36-38 beschrijft hoe het afloopt. In die 
nacht slaat een engel van God het Assyrische 
leger. 185.000 mensen sterven. Sanherib ziet 
zich genoodzaakt terug te keren naar Assyrië. 
Daar wordt hij – jaren later – in de tempel 
van zijn afgod Nisroch gedood door zijn ei-
gen zoons. Dit einde is sprekend. De koning 
die zo prat gaat op de macht van zijn eigen 
goden, moet buigen onder het oordeel van 
de HEERE. Zijn afgod kan hem niet redden; 
juist in de tempel van zijn afgod wordt hij 
gedood.

Vragen
1. Hizkia vraagt de voorbede van Jesaja. 

Waarom is voorbede zo belangrijk? Betrek 
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De Beste Stuurman staat aan wal
Johannes 21

●  Bijbelstudie n.t.Ds. J. van Dijk

J
Intro

e bent aan het vissen, maar vangt niets. 
De vorige keer wel, maar nu lukt het 

niet. Komt er iemand langs en vraagt: heb 
je al iets gevangen? Nee, niets. De ander 
zegt tegen je: je moet je dobber dieper leg-
gen, want om deze tijd zwemmen de vissen 
dieper. Dat weet je ook wel, want je hebt je 
dobber al dieper gelegd. Wat denk je dan? Je 
kunt makkelijk praten, maar de beste stuur

man staat aan wal… Geldt dat van de Heere 
Jezus ook?

Vers 1-14
We lezen dat de Heere Jezus Zich openbaart 
(vs 1, 14). Wat betekent dat? Openbaren 
betekent dat de Heere Jezus duidelijk maakt 
aan de discipelen Wie Hij is en waarvoor Hij 
naar de wereld gekomen is. Hij openbaart 

hierbij ook Johannes 17:9vv, Romeinen 
8:34 en 1 Johannes 2:1-2, waar het gaat 
om de voorbede van Christus.

2. Bidden is je nood voor God neerleggen. 
Hizkia doet dat heel letterlijk door de 
brieven van Sanherib voor God uit te 
spreiden. Wat kunnen we hiervan leren?

3. Hizkia gebruikt het woord ‘misschien’ in 
zijn gebed. Wat wil hij daarmee uitdruk-
ken? Wat zegt dat ons? Mogen wij dit 
woord ook gebruiken?

4. In het begin van zijn gebed roemt Hizkia 
de grootheid en trouw van God. Waarom 
doet hij dat? Ditzelfde zien we ook in 
Handelingen 4:24v en het begin van het 
Onze Vader (zie o.a. HC, zondag 46). 
Wat kunnen we hiervan leren?

5. Hizkia is in zijn gebed gericht op de eer 
van God. Waaruit blijkt dat? Welke plaats 
neemt de eer van God in ons bidden in? 
Vergelijk HC, zondag 47 - 49.

6. Vers 36 noemt twee belangrijke redenen 
waarom God Hizkia’s gebed verhoort. 
Welke zijn dat? Wat betekent dat voor 
ons? 

7. In deze geschiedenis leren we hoe be-
langrijk geloofsvertrouwen is. Het woord 
vertrouwen wordt in hoofdstuk 36-37 
acht keer genoemd. Wat is vertrouwen 
eigenlijk? Wat ervaart u ervan in uw eigen 
leven?

8. Hizkia is een voorbeeld van echt geloof. 
Werk dat eens uit. Toch is ook Hizkia 
lang niet volmaakt. Maak dat duidelijk 
uit wat we lezen in Jesaja 39. Spreek met 
elkaar door hoe ook Hizkia roept om de 
Messiaanse Koning.

9. In de Bijbel is geschiedschrijving altijd 
profetisch. De Bijbelschrijver ziet hoe 
God de geschiedenis leidt en soms krach-
tig ingrijpt. Wat betekent dat voor de 
manier waarop wij naar de gebeurtenissen 
in de wereld (en ons eigen leven) kijken?

Zingen
Psalm 42: 2 en 5
Psalm 46: 3 en 4
Psalm 77: 1, 7 en 8
Psalm 99: 1 en 2
Psalm 93: 1, 3 en 4
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Zich voor de derde keer aan hen na Zijn op-
standing (zie Joh. 20 vers 19-23, Joh. 20 vers 
24-29). Nu bij de zee van Tiberias. Niet alle 
discipelen zijn erbij: ze zijn met z’n zevenen. 
Hoe openbaart de Heere Jezus Zich aan hen? 
Doormiddel van een visvangst. Twee dingen 
noem ik: 1) Hij vraagt aan de discipelen, 
die een vruchteloze vispartij achter de rug 
hebben, of ze iets te eten hebben voor Hem. 
Hun antwoord? Kortaf, met een humeur van 
nul komma nul, zeggen ze: nee. Wel apart 
dat ze daarna op het advies van de Heere 
Jezus ingaan: werp het net aan de rechter-
kant en u zult vinden. Waarom? Omdat ze 
nog niet in de gaten hadden dat de Heere 
Jezus het was, Die dat zei. Plus dat het tegen 
de viswetten inging om ’s morgens vroeg te 
vissen. Toch deden ze het. Met als resultaat 
een grote visvangst en de ontdekking dat 
het de Heere Jezus is, Die hen advies gaf. 
Wat zegt dit van de Heere Jezus? Dat we 
ons aan Zijn Woord houden: doe wat Jezus 
zegt, hoe onmogelijk het ook klinkt. Hij 
zegt het! En de uitkomst is verrassend. Hoe 
kan dat? Let er op dat in vers 6 staat: u zult 
vinden. Dus niet: u zult vangen, maar u zult 
vínden. Waarom? Daar zit de hand van de 
Heere Jezus achter, Die ervoor zorgt dat ze 
vinden wat Hij belooft; 2) als de discipelen 
aan land komen met de visvangst, zien ze een 
kolenvuur met vis erop liggen en brood. Wat 
doet de Heere Jezus? Hij nodigt ze uit om 
te eten van wat Hij voor ze klaar gemaakt 
heeft. Daarna vraagt Hij of ze een aantal 
vissen die zij gevangen hebben mee willen 
brengen. Wat laat de Heere Jezus hier van 
Zichzelf zien? Hij maakt duidelijk dat Hij 
niet gekomen is om gediend te worden, maar 
om te dienen. Hij dient hen met Zijn maal-
tijd en heeft alles bij Zich. Zó ontvangt Hij 
Zijn discipelen en eet met hen. Alles gaat van 

Hem uit. Ze ondervinden wat de Heiland 
tegen hen gezegd heeft: ‘zonder Mij kunt u 
niets doen’. Maar dat betekent omgekeerd 
ook: ‘met Mij kunt u alles doen’. Daarmee, 
zo zeggen uitleggers, geeft de Heere Jezus 
hen een les voor de opdracht die ze krijgen 
om mensen te vangen voor het Koninkrijk 
van Christus. De les is: op het Woord van 
Christus het Evangelienet uitwerpen op 
plaatsen waarvan ze denken dat ze er niets 
zullen vangen. Voor de vangst zorgt Christus 
en het Evangelienet uitwerpen is hun op-
dracht. 

Vers 15-17 
Na het eten gaat de Heere Jezus in gesprek 
met Petrus. De reden? Hij komt terug op de 
verloochening van Petrus (Johannes 18 vers 
15-27). Hoe doet Hij dat? Hij noemt Petrus 
drie keer bij zijn oude naam Simon. Dat 
was zijn naam toen hij nog geen volgeling 
van de Heere Jezus was. Toen hij volgeling 
werd, kreeg hij de naam Petrus: rotsman. Is 
hij vanwege zijn verloochening weer Simon, 
terug bij af? Ja en nee. Jà, van Petrus’ kant 
wel: hij had de band met Christus doorge-
sneden door zijn verloocheningsdaad. Néé, 
van Gods kant niet: God hield de band met 
Petrus intact. Ja, toch? Petrus vraagt niet aan 
de Heere Jezus: ‘houdt U nog van mij, kunt 
U nog van Mij houden nu ik U verloochend 
heb?’ Dat zou voor de hand liggen, maar 
de Heere Jezus is hem voor. Hij vraagt aan 
Petrus: heb je Mij lief? Voor liefhebben ge-
bruikt de Heere Jezus twee woorden: agapn 
en fileo. Agapn betekent pure liefde, onbaat-
zuchtig, jezelf weggeven aan de ander zonder 
iets er voor terug te willen hebben. Fileo 
betekent houden van, vriendschapsliefde, 
door dik en dun elkaar steunen. Wat vraagt 
de Heere Jezus? Heb je Mij lief, Petrus, 
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onbaatzuchtig, uit pure liefde, om Wie Ik 
ben, steun je Mij door dik en dun? Wat zegt 
Petrus hierop? Hij zou ‘nee’ moeten zeggen: 
‘nee, Heere, dat heb ik niet’. Toch zegt hij: 
‘ja, Heere’. Drie keer, al zegt hij op de derde 
vraag geen rechtstreeks ja, toch zegt hij ook 
dan ja, met pijn en verdriet. Hoe durft Petrus 
‘ja’ te zeggen? Hij laat de Heere Jezus in zijn 
hart kijken: ‘U weet het, U weet alle dingen, 
dat ik van U houd’. Wat gebeurt hier? De 
Heere Jezus haalt Zijn eigen werk in Petrus’ 
hart boven water: het geloof in Hem en de 
liefde voor Hem. Dat kan niemand stuk 
krijgen, ook Petrus niet, want dat is het werk 
van de Heere Jezus Zelf in Petrus’ hart. Dat 
is onaantast-baar. Wat zien we verder? De 
Heere Jezus haalt Petrus er weer bij en geeft 
hem een taak en roeping in Zijn Koninkrijk. 
Hij zegt: weid Mijn lammeren en Mijn scha-
pen en hoed Mijn schapen. Dat de Heere 
Jezus lammeren en schapen noemt, weiden 
en hoeden, geeft aan: Petrus wordt niet ont-
slagen, hij wordt ook niet gekort wat zijn 
werk betreft, maar krijgt een vollédige taak in 
het Koninkrijk van Christus. Wat royaal van 
de Heere Jezus. Dat is de verkiezende liefde 
en trouw van de Heere Jezus voor Petrus en 
voor allen die Hem liefhebben. 

Vers 18-23
Let in deze verzen op het verschil. In vers 
19 zegt de Heere Jezus tegen Petrus: volg 
Mij. In vers 22 zegt Hij: volgt ù Mij. Op ù 
ligt de klemtoon: u volgt Mij. Waarom die 
klemtoon? Dat heeft te maken met de op-
merking van Petrus dat hij wil weten wat er 
met Johannes zal gebeuren in de toekomst. 
Hoe komt Petrus daarop? De Heere Jezus 
zegt met zekerheid (voorwaar, voorwaar) 
tegen Petrus: het volgen van Mij zal lijden 
en sterven om Mijn Naam voor u meebren-

gen, u zult als martelaar sterven voor de zaak 
van Mijn Koninkrijk. Maar Johannes dan? 
Dat wil Petrus ook weten: wat is het lot van 
Johannes? Waarom wil hij dat weten? Is dat 
bemoeizucht van Petrus: als ik zal moeten 
lijden en sterven als martelaar om de Naam 
van Christus, dan Johannes toch ook zeker? 
Of is dat nieuwsgierigheid van Petrus: ik 
weet wat me te wachten staat, maar ik wil 
ook weten wat Johannes te wachten staat, 
want we trokken altijd samen op? In ieder 
geval wijst de Heere Jezus Petrus terecht: 
‘volgt ù Mij, wat er met Johannes gebeurt, 
gaat u niet aan, al zou Ik willen dat hij blijft 
leven tot Ik terug kom, ù hebt Mij te vol-
gen, ongeacht wat er met Johannes gebeurt’. 
Daarmee maakt de Heere Jezus duidelijk dat 
het volgen van Hem een persóónlijke zaak is. 
We moeten ons niet bemoeien met de lei-
ding en weg die de Heere Jezus met anderen 
gaat, maar die Hij met mij gaat. Petrus moet 
in de voetstappen van de Heere Jezus leren 
wandelen uit onbaat-zuchtige liefde, om Je-
zus’ wil. Want de Heere Jezus gaat met ieder 
van Zijn volgelingen een eigen weg! 

Vers 24-25
Deze verzen zijn het slotwoord van het Jo-
hannes evangelie. In dit slotwoord worden 
twee dingen benadrukt: 1) de waarheid van 
het Evangelie van Johannes. Het is een getui-
genis over het leven van de Heere Jezus. Het 
woord getuigen geeft aan dat Johannes oog-
getuige is geweest van de Heere Jezus en van 
Zijn werken en dat hij dat heeft opgeschre-
ven en anderen stemmen met de waarheid 
daarvan in; 2) wat Johannes opgeschreven 
heeft is een selectie van alles wat de Heere 
Jezus gedaan heeft. Alles opschrijven van de 
Heere Jezus lukte hem niet, want de wereld 
zou de geschreven boeken niet kunnen be-
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vatten. Hoe moeten we dat zien? Heeft de 
Heere Jezus echt zoveel gedaan dat de wereld 
te klein is voor de boeken, als alles van Hem 
opgeschreven was? Ik las dit: hier wordt de 
nadruk gelegd op de heerlijkheid en groot-
heid van de Heere Jezus en Zijn werken, 
zoals die gebleken zijn tijdens Zijn leven op 
aarde. Ook in het slotwoord wordt alle aan-
dacht gevestigd op de Heere Jezus Christus: 
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!

Lijnen naar ons leven
1. Het is belangrijk om net als de discipelen 
door het geloof te luisteren naar wat Jezus 
zegt. Houd u aan het Woord van Jezus, bete-
kent dat. Doet u dat? Wilt u de Heere Jezus 
leren kennen? Houd u aan het Woord: zoek 
eerst het Koninkrijk van God, geef dat de 
voorrang. Twijfelt u aan Jezus’ liefde voor u? 
Houd u aan het Woord van God: alzo lief 
heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enig-
geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder 
die in hem gelooft niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft. Denkt u dat de Heere u 
niet gebruiken wil in Zijn Koninkrijk? Houd 
u aan het Woord: de Heere Jezus maakte alle 
discipelen dienstbaar en bruikbaar in Zijn 
Koninkrijk. Kunt u zelf het geloof in de Hee-
re Jezus niet vasthouden? Houd u aan het 
Woord: blijf in Mij en Ik in u, want zonder 
Mij kunt u niets doen. Hebt u lege netten 
in het geloofsleven? Houd u aan het Woord: 
werp uwe lege netten uit in het Woord van 
God en u zult vinden, want Jezus maakt lege 
netten vol. Geloven is gehoorzamen aan het 
Woord van God. Dat leert de Heilige Geest: 
u vastklampen aan het Woord van Jezus, 
want Hij bedriegt u niet! 
2. De discipelen ontdekken dat de Heere 
Jezus alles klaar heeft en hen te eten geeft. 
Daarna maakt Hij gebruik van de vissen die 

zij gevangen hebben. Wat betekent dat? De 
Heere Jezus wil dat we eerst aannemen wat 
Hij ons uit genade geeft en zó wil Hij ons en 
wat van ons is gebruiken. Is dat niet irritant? 
Ik hoor het wel eens anders: jij bent de ide-
ale jongen die God goed gebruiken kan; jij 
bent precies het meisje met jouw fantastische 
gaven en talenten wat onmisbaar is voor 
God; God heeft jou nodig want zonder jouw 
kan God Zijn plan niet uitvoeren. Is dat zo? 
Prachtig als zoiets gezegd wordt als je met 
een sollicitatie bezig bent: jij bent de geschik-
te kandidaat voor ons. Maar doet God dat 
ook zo? God werkt precies andersom: zoals 
ik ben kan God mij niet gebruiken, maar 
Hij dient mij met Zijn genade en liefde, Hij 
geeft mij bekering en geloof in de Heere 
Jezus Christus, dat is mijn Levensbron en zó 
ben ik bruikbaar voor Hem en word ik voor 
God en mijn naaste een bron van liefde. Ziet 
u dat? Het is niet zo dat God pas kan werken 
als ik voor Hem werk, maar ik kan voor God 
werken als Hij in mij werkt. Hij is altijd de 
Eerste, de dienende Heiland. Dat is mijn 
blijdschap, vreugde, troost en kracht, waar-
door ik mij inzet met mijn gaven en talenten 
voor Zijn Koninkrijk!

Gespreksvragen
1. In vers 6 zegt de Heere Jezus: u zult vin-

den in plaats van u zult vangen. Wat wil 
de Heere Jezus daarmee uitleggen? Wat 
betekent dat voor onze taak en roeping 
thuis, op het werk, in de kerk, in de sa-
menleving? 

2. De Heere Jezus vult de lege netten van de 
discipelen. Waar zouden we die lege net-
ten op kunnen betrekken in ons dagelijks 
leven en in ons geloofsleven? Hoe worden 
deze lege netten gevuld? Wat doet dat met 
ons?



  de hervormde vaan  ·  80e jaargang  ·  nr 3  · maart 2020   11

Kansen die media ons bieden
●  Ter ZakeDrs. A.W. van Vugt 

Internet maakt ons leven makkelijker. Mo-
derne media zorgen voor betere commu-
nicatie. Ze verbinden mensen met elkaar. 
Bovendien levert internet nieuwe manieren 
van leren op. Dit zijn de belangrijkste 
voordelen van het internet, zo blijkt uit een 
onderzoek dat in 2019 door Cisco werd 
gedaan ter gelegenheid van het dertigjarig 
bestaan van het World Wide Web. In het 
vorige nummer stonden we stil bij de val-
kuilen van ons mediagebruik. In dit artikel 
gaan we in op de kansen die de media bie-
den. 

De meeste van de 11.000 respondenten die 
meededen aan het internationale onder-
zoek vinden de voordelen van internet gro-
ter dan de nadelen. In christelijke kring is 
men over het algemeen wat terughoudend 
bij het omarmen van nieuwe technologi-
sche mogelijkheden. Zeker bij de opkomst 
van internet, de smartphone en de sociale 
mediaplatforms werden en worden kriti-

sche kanttekeningen geplaatst en risico’s 
benoemd. De bedoeling van dit artikel is 
om te helpen bij de bezinning op de kansen 
die (moderne) media bieden aan christenen 
en christelijke gemeenten. 

Ons mediagebruik heeft alles te maken met 
de technische mogelijkheden die er zijn. 
Onlangs verscheen bij de Waarheidsvriend 
een themabrochure over robotisering van 
de hand van Marc J. de Vries. Hij stelt dat 
Adam in het paradijs van God de roeping 
krijgt om de hof van Eden te bebouwen en 
te bewaren. ‘In die roeping ligt de wortel 
van de technologie. Maar Adam werd on-
gehoorzaam en mocht niet in het paradijs 
blijven. God liet hem wel de mogelijkheid 
behouden om technische hulpmiddelen te 
bedenken en te maken. Ook al kan de mens 
sinds de zondeval technologie ontwikkelen 
of inzetten voor zondige doeleinden, toch 
blijft gelden dat techniek in oorsprong een 
mogelijk onderdeel was van het antwoord 

3. Op welke manieren kunnen we de Heere 
Jezus verloochenen? Wat kunnen we leren 
van de Heere Jezus hoe Hij Petrus terecht 
wijst vanwege zijn verloochening? Op 
welke wijze kunnen we ons wapenen om 
de Heere Jezus niet te verloochenen? 

4. De Heere Jezus vraagt naar de liefde voor 
Hem: hebt u Mij lief? Waarom vraagt de 
Heere Jezus naar de liefde voor Hem? Wat 
zou u zeggen als dat aan u gevraagd wordt: 
hebt u de Heere Jezus lief? Durven wij dat 
volmondig toe te stemmen of zijn er haken 

en ogen in ons leven waarom we twijfelen? 
Hoe kunnen we elkaar hierin tot een hand 
en een voet zijn? 

5. Kruisdragen achter Jezus is een persoonlij-
ke zaak: het is bij iedere gelovige gelijk (het 
kruis om Jezus’ wil) en ook weer anders 
(welk kruis(en) heb ik). Praat met elkaar 
wat bij ieder gelovige gelijk is en wat de 
verschillen kunnen zijn. Hoe kunnen we 
elkaar en anderen ermee tot zegen zijn?

6. Welke lessen zitten er voor u in deze Bij-
belstudie?
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van de mens op Gods roeping om de aarde 
te bebouwen en te bewaren’.

Als christenen hoeven we technische moge-
lijkheden dus niet uit de weg te gaan, maar 
voorzichtigheid is geboden. De mens is 
immers geneigd tot alle kwaad. Bij het licht 
van Gods Woord en biddend om de leiding 
van de Heilige Geest kunnen we de media 
op een goede en heilzame manier gebrui-
ken. Dit sluit aan bij de visie van Maarten 
Luther over het gebruik van de boekdruk-
kunst, wat in zijn tijd een modern technolo-
gisch hoogstandje was. In een van zijn ta-
felgesprekken zegt hij: ’De drukkunst is het 
hoogste genadegeschenk, waardoor God de 
zaak van het Evangelie voortstuwt; het is 
de laatste vlam alvorens deze wereld wordt 
uitgeblust’. Luther kon niet bevroeden dat 
er na de boekdrukkunst nog vele andere 
technologische mogelijkheden zouden ko-
men om de Bijbel massaal te verspreiden.

Media en levensgemak
De eerste kans die de media bieden, heeft 
te maken met het feit dat ze het leven een 
stuk gemakkelijker maken. Het is erg han-
dig dat je overal via je mobiele telefoon of 
laptop gebruik kunt maken van de digitale 
snelweg. Denk maar aan de mogelijkheid 
om thuis of waar dan ook in te loggen op 
het netwerk van je werk. Of aan het feit 
dat je overal bereikbaar kunt zijn voor je 
kinderen. Denk maar aan de routeplanner 
op je smartphone tijdens een wandeling, de 
mogelijkheid om even naar huis te bellen 
of appen als je een lekke band hebt. En wat 
dacht u van de  apps die er zijn waarmee je 
je huis kunt automatiseren en op afstand 
de huishoudelijke apparaten kunt bedienen. 
De mogelijkheid om je huis beter te bevei-

ligen, zoals een slimme deurbel, waarmee je 
op je mobiel ziet wie er aanbelt. Denk maar 
aan marktplaats waarop je je spullen te 
koop kunt aanbieden, de eenvoud waarmee 
je bankzaken kunt doen en de boodschap-
pen die je kunt bestellen met je mobiel. 
Kortom, er is een eindeloos aantal voorbeel-
den te bedenken van hoe de moderne me-
dia ons dagelijks leven vereenvoudigen. 

Het is hierbij van belang dat we ons realise-
ren dat levensgemak geen doel op zichzelf 
is. Voor christenen geldt dat zij het goede 
leven zullen ervaren als onverdiende zege-
ningen van God. Zij zullen Hem danken 
en groot maken én aan anderen uitdelen 
van de overvloed aan middelen, tijd en 
vreugde. Ons mediagebruik biedt dus kan-
sen om barmhartigheid te bewijzen en tijd 
te besparen om die zinnig en zegenrijk te 
besteden.

Betere communicatie
De komst van massamedia zoals kranten, 
radio en televisie zorgden ervoor dat we 
beter geïnformeerd werden en dat grote 
groepen mensen tegelijkertijd dezelfde 
informatie kregen. Maar het was altijd één-
richtingverkeer. In eerste instantie was dat 
ook het geval met internet. Het voordeel 
was en is dat je op ieder willekeurig mo-
ment informatie tot je kunt nemen en bij-
voorbeeld het journaal kunt zien. Maar toen 
de sociale media hun intrede op internet 
deden, kwam de mogelijkheid tot interactie. 
Kenmerkend voor sociale media zoals Face-
book, Instagram, WhatsApp, YouTube en 
Snapchat is namelijk dat je er zelf teksten, 
foto’s en filmpjes op kunt plaatsen en dat je 
zelf dus ook eenvoudig en snel een bood-
schap kunt delen. 
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Dit biedt enorme kansen voor christenen 
om de boodschap van het Evangelie te ver-
spreiden en getuigenissen te delen. Iedereen 
kan het immers. En het gebeurt ook veel-
vuldig. We kennen allemaal wel de Bijbel-
teksten, de geestelijke liederen of persoon-
lijke getuigenissen die via Facebook worden 
gedeeld. En er zijn heel veel mensen die 
via internet in aanraking kwamen met het 
Evangelie. Eind 2019 stond er nog een ge-
tuigenis in het Reformatorisch Dagblad van 
de Filipijnse tiener Yael Asieh die door een 
bezoek aan de site van Internetzendings-
organisatie GlobalRize in aanraking kwam 
met het christelijke geloof. Er zijn meerdere 
organisaties die zich hebben toegelegd op 
online evangelisatie. Stichting Agape doet 
dit bijvoorbeeld via www.ikzoekgod.nl. Op 
internet is veel informatie te vinden over 
hoe je dit concreet kunt doen. Zo staan op 
www.kerkzijnonline.nl gratis tips voor ker-
ken op het gebied van techniek en beheer, 
communicatiebeleid en de inzet van sociale 
media. 

Internet maakt het mogelijk dat het Evan-
gelie wordt verkondigd aan elke natie, 
stam, taal en volk. In dit kader is het niet 
vreemd om de mogelijkheden van het mo-
derne mediagebruik te zien in het licht van 
de jongste dag. ‘En dit Evangelie van het 
Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt 
worden tot een getuigenis voor alle volken; 
en dan zal het einde komen,’ aldus Jezus 
in Mattheüs 24: 14. De lokale christelijke 
gemeenten kunnen ook een bijdrage le-
veren aan deze wereldwijde verkondiging. 
Er dient dan in ieder geval een website te 
zijn waarop het Evangelie is te vinden en 
preken zijn te beluisteren. Ook kan worden 
gedacht aan accounts op verschillende so-

ciale media platforms, waar actuele thema’s 
en getuigenissen op worden gezet en waar 
de mogelijkheid tot vragen en antwoorden 
is. Kortom, de moderne media zorgen voor 
betere communicatie.

Media verbinden mensen
Een derde kans die moderne media bieden 
is dat ze ervoor kunnen zorgen dat relaties 
zich verdiepen en mensen zich meer ver-
bonden voelen met elkaar. Vooropgesteld 
dat een goede relatie zonder échte ontmoe-
ting vrijwel onmogelijk is, kan het contact 
via internet en sociale media heel goed hel-
pen om de betrokkenheid op elkaar te ver-
sterken. Denk maar aan dat bemoedigende 
Appje dat vlak voor de ziekenhuisopname 
op je mobiel binnenkomt of dat troostrijke 
geestelijke lied dat een gemeentelid deelt. 
Via de sociale media is het heel goed mo-
gelijk om snel op de hoogte te zijn van in-
dividueel lief en leed én daar dan ook weer 
op te reageren. Dat versterkt de onderlinge 
vriendschapsband. Overigens kunnen mo-
derne media ook helpen bij een allereerste 
ontmoeting. Inmiddels zijn er veel chris-
tenen die elkaar hebben leren kennen met 
behulp van één van de meer dan tien chris-
telijke datingsites die er in Nederland zijn. 
Sociale media kunnen niet alleen helpen 
bij individuele contacten, maar ook de on-
derlinge band binnen een groep kan baat 
hebben bij het gebruik van sociale media. 
Een catecheet kan bijvoorbeeld een bericht 
in de groepsapp zetten naar aanleiding van 
een vraag die werd gesteld. Of denk aan de 
voorbede die via Facebook of WhatsApp 
wordt gevraagd voor een actuele situatie 
binnen de gemeente. Zo kunnen de mo-
derne media de onderlinge relaties binnen 
de gemeente versterken.
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●  Organisatienieuws

Jaarverslag 2019-2020
  van de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag

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

1) Huishoudelijke Vergadering
Op 6 april 2019 is de Huishoudelijke verga-

dering gehouden in ‘Maranatha’ te Veenen-
daal. Ds. J. H. Lammers, onze voorzitter, 
opent de vergadering met een meditatief 
woord over Jesaja 53 vers 10: ‘maar het 
behaagde HEERE Hem te verbrijzelen, Hij 
heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich 
tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal 

Ds. J. van Dijk

Nieuwe manieren van leren
De vierde kans die nieuwe media bieden 
heeft te maken met nieuwe manieren van le-
ren. In het onderwijs maakt men inmiddels 
volop gebruik van digitale leeromgevingen 
waarop de lesstof is te vinden, online video-
colleges worden aangeboden, feedback 
wordt gegeven, enzovoorts. Deze nieuwe 
onderwijsvormen zijn ook bruikbaar voor 
het christelijk geloof. 
Op internet zijn inmiddels heel wat sites te 
vinden die gericht zijn op toerusting en Bij-
belstudie. Denk aan sites als 
www.geloofstoerusting.nl  en 
www.jijdaar.nl. 
Ook zijn op internet duizenden geluidsop-
namen van preken te vinden, tegenwoordig 
steeds vaker met beeld erbij. Er wordt ook 
meer en meer gebruik gemaakt van podcasts. 
Velen zetten tijdens het reizen in de trein 
of auto een christelijke podcast op om zich 
op die wijze te laten voeden en het geloof te 
verdiepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
dagelijkse Bijbelpodcast via WhatsApp van 
de EO en IZB ‘Eerst dit’. Maar ook geloof-
stoerusting.nl heeft allerlei podcasts.

Zo kan de lokale gemeente ook gebruik 
maken van de nieuwe media voor extra 
verdiepend onderwijs. Gemeenteleden kun-
nen worden verwezen naar bestaande sites. 
Filmpjes van Bijbelstudies kunnen worden 
gedeeld via WhatsApp, de inleidingen van 
de  Bijbelkring kunnen bijvoorbeeld worden 
gepubliceerd op de site, enzovoorts. Kortom, 
ook op het terrein van verdiepend geestelijk 
onderwijs bieden de moderne media grote 
kansen.   

Tenslotte
We hebben nu stilgestaan bij de kansen die 
de media ons bieden. U zult ze (deels) her-
kennen. De uitdaging is om deze kansen te  
benutten in uw persoonlijke leven, maar ook 
als christelijke gemeente. Misschien is het 
een idee om te starten met een groepsapp 
en een Facebookpagina voor de mannenver-
eniging… We mogen biddend zoeken naar 
kansen die we krijgen om via de (sociale) 
media getuigen te zijn van Jezus Christus en 
te bouwen aan Zijn gemeente. 
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Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlen-
gen; het welbehagen van de HEERE zal door 
Zijn hand voorspoedig zijn’. Vervolgens werd 
het jaarverslag van de secretaris en de exploi-
tatierekening van de penningmeester bespro-
ken en goedgekeurd. Er vond bestuursverkie-
zing plaats: dhr. J. van Capelleveen, ds. J.M. 
Molenaar en ds. J. van Dijk werden herko-
zen. Zij namen hun herverkiezing aan. Een 
voorstel om de Huishoudelijke vergadering 
op de zaterdagmorgen te houden in plaats 
van ’s middags werd besproken. De aanwe-
zige leden vonden de middag beter geschikt 
dan de morgen. Het blijft zoals het is. Ons 
hoofdbestuurslid, ds. J. M. Molenaar  hield 
een referaat over: ‘de moeilijkste zaligspre-
king’, naar aanleiding van Psalm 137 vers 9. 
Het referaat is opgenomen in het Hervormde 
Vaan. Ds. A. Snoek sloot de vergadering. Er 
waren 100 aanwezigen.    

2) Toerustingsdag 2019
Naar aanleiding van suggesties van leden is 
de naam ‘Bondsdag’ veranderd in ‘Toerus-
tingsdag’. Deze dag werd gehouden in de 
Oude Kerk te Putten op zaterdag 26 okto-
ber. Het thema was: ‘Dubbele nationaliteit’, 
onderverdeeld in twee referaten: ‘Bijbels 
bekeken’ en ‘Praktisch beleefd’. De spre-
kers waren: ds. P.D. Teeuw uit Moordrecht 
die sprak over ‘Bijbels bekeken’ en ds. J.C. 
Schuurman over ‘Praktisch beleefd’. De ope-
ning werd verzorgd door onze voorzitter ds. 
J. H. Lammers. Hij deed dat naar aanleiding 
van Genesis 5 vers 22-24. Zijn thema was: 
‘hoe wilt u later herinnerd worden?’ Ds. E. 
de Mots sloot de bondsdag af. Namens onze 
Mannenbond werd er een brief gestuurd naar 
Koning Willem-Alexander om hem Gods ze-
gen toe te wensen bij de taak en roeping die 
hij vervullen mag. Er waren 350 aanwezigen.  

3) Themadagen
Dit is een gezamenlijk initiatief van de 
Mannenbond van de Chr. Geref. Kerk en 
onze Mannenbond. Het jaarthema voor 
2019 was: ‘Volhouden: kunst of gunst?!’ 
naar aanleiding van de Hebreenbrief. Voor 
2020 is het jaarthema: ‘Hel en hemel, feit 
of fabel?!’ De volgende Themadagen werden 
in het verenigingsjaar gehouden: op 6 april  
in Tholen met als sprekers ds. G. van Wijk 
(Herv. Dordrecht) en ds. A. Voorwinden 
(Chr. Geref.); op 13 april in ’t Harde met 
als sprekers ds. A.J. Mensink (Herv. Elburg) 
en ds H. Polinder (Chr. Geref. Urk); op 12 
oktober in Veenendaal met als sprekers ds. 
J.J. Mulder (Herv. Krimpen a/d IJssel) en 
ds. J.L. de Jong (Chr. Geref. Soest); op 16 
november in Ridderkerk/Oostendam met als 
sprekers ds. G. van Wijk (Herv. Hedel) en ds 
D.J.T. Hoogenboom (Chr. Geref. Utrecht); 
op 7 maart in Woerden met als sprekers ds 
G. Herwig (Herv. Nunspeet) en ds W.M. 
Middelkoop (Chr. Geref. Harderwijk). Het 
aantal aanwezigen op deze dagen variëert van 
50-90 personen. 

4) Streekvergaderingen
In het afgelopen verenigingsjaar zijn de vol-
gende Streekvergaderingen gehouden: op 3 
september in de regio Flakkee/Zeeland/N.W. 
Brabant met als inleider ds. J. H. Lammers; 
op 17 oktober in de regio Nunspeet met als 
inleider ds. J. M. Molenaar; op 29 oktober  
in de regio Twente met als spreker ds. A. 
Snoek;  op 12 november in de regio Schoon-
rewoerd met als inleider ds. E.de Mots; op 
13 november in de regio Zwolle met als 
inleider ds. J.H. Lammers; op 21 november 
in de regio Gouda/Lopik met als inleider 
ds. J. P. Nap; en op 28 november in de regio 
Rotterdam met als inleider ds. J. van Dijk.  
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Het aantal aanwezigen, dat deze regiobij-
eenkomsten bezoekt, varieert van 25 tot 75 
personen.  

5) Hervormde Vaan
De inhoud van ons blad ‘de Hervormde 
Vaan’ werd gevuld met: meditaties van 
hoofdbestuursleden; de lezing van ds. J. M. 
Molenaar over ‘de moeilijkste zaligspreking’; 
Bijbelstudies over de profeet Jesaja door 
ds. A.J. van den Herik te Moerkapelle en 
over het Evangelie van Johannes door ds. 
J. van Dijk. Er is een nieuwe serie gestart: 
Ter Zake. Dhr. N.C. van de Voet schreef 
daarvoor twee artikelen over ‘Vaderschap in 
de Bijbel’ en ‘Vaderschap vandaag’. Dhr. P. 
Schalk schreef twee artikelen over ‘Valkuilen 
voor een christen en zijn carrière’ en ‘Kansen 
voor een christen en zijn carrière’. Drs. A. W. 
van Vugt schreef over ‘Valkuilen en kan-
sen in ons mediagebruik’. Ook werd in de 
Vaan verslag gedaan van de Huishoudelijke 
vergadering en van de Toerustingsdag. Een 
artikel van het WEB over ‘in je buurt’ is erin 
opgenomen. Verder staan er boekbesprekin-
gen in en het nieuws dat verband houdt met 
de organisatie van de Mannenbond. 

6) Verdiepingsconferentie 25+
Er zijn twee conferenties gehouden. De eer-
ste werd gehouden op zaterdag14 september 
2019. Het thema was: ‘God verstaan: leven 
in Gods nabijheid’, ingeleid door dr. R.W. 
de Koeijer te Waddinxveen. De tweede was 
zaterdag 11 januari 2020. Het thema was: 
‘Technologie: he(me)l op aarde’, ingeleid 
door Steven van den Heuvel. Er zijn gemid-
deld 60 jongeren aanwezig. 

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, Verdiepingsconferen-
tie25+, de Huishoudelijke Vergadering en 
de Bondsdag worden erop bekend gemaakt. 
Tevens worden de lezingen van Huishoude-
lijke Vergaderingen en van de Bondsdagen/
Toerustingsdagen erop geplaatst. Ook de 
jaargangen van de Hervormde Vaan zijn 
digitaal te raadplegen. In september is fol-
dermateriaal verstuurd naar de besturen van 
de Mannenverenigingen. We proberen het 
foldermateriaal up-to-date te houden. We 
besloten om in het vervolg een brief inclusief 
een Hervormde Vaan te sturen naar predi-
kanten die in hun eerste gemeente beginnen. 
Dit ter bemoediging voor hen en dat ze op 
die manier kennis kunnen nemen van het 
werk van de Mannenbond. 

8) Contacten
Het Hoofdbestuur vergaderde zeven keer 
in het Bondsbureau te Nijkerk. We heb-
ben daarnaast jaarlijkse vergaderingen en 
ontmoetingen met de andere Hervormd-
Gereformeerde bonden: het zgn 7- bonden-
beraad. Naast deze besprekingen bezoeken 
we elkaars jaarvergaderingen of bondsdagen. 
Door het WEB, het samenwerkingsverband 
met de Vrouwenbond, HGJB, Zondagsscho-
lenbond en Mannenbond, is opnieuw een 
digitale map ‘Opvoedingsbron’ uitgekomen 
met als thema: ‘in de buurt’. 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 5 oktober bezochten we de Bondsdag 
van de Chr. Geref. Mannenbond. Spreker 
prof. Dr. A. Baars over ‘De Drieëenheid’. 
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Op 19 oktober bezochten we de Bondsdag 
van de Hersteld Hervormde Mannenbond in 
Lunteren. 
Ds. A. Vlietstra te Harskamp en ds M. van 
Sligtenhorst te Achterberg spraken over het 
thema: de actualiteit van de Dordtse Leer-
regels voor prediking en pastoraat en over de 
volharding van de heiligen. Op 9 november 
bezochten we de Bondsdag van Mannenver-
enigingen van de Ger. Gemeenten te Woer-
den. Het thema was: ‘Signalen van de eind-
tijd’, dat ingeleid werd door ds. A. Schot te 
Nunspeet. We zijn dankbaar voor de goede 
ontmoetingen met de andere bonden.  

9) Ledenbestand
We denken aan onze leden, die dit vereni-
gingsjaar zijn overleden. We wensen de na-
bestaanden de troost en genade van de Heere 
Jezus Christus toe. Verschillende verenigin-
gen mochten nieuwe leden verwelkomen. 
Het aantal leden van onze Mannenbond is 
ongeveer 3200.  

10) Privacy-verklaring
Onze Mannenbond heeft een privacy-ver-

klaring. U kunt hem vinden op de website: 
hervormdemannenbond.nl. 

11) Tenslotte
Aan het eind van het jaarverslag willen wij 
God danken dat we Zijn Woord mogen heb-
ben en in vrijheid bij elkaar mochten komen. 
Want dit is toch de bedoeling van onze Man-
nenverenigingen: graven in het Woord van 
God. Niet even vluchtigjes de Bijbel lezen, 
maar er goed voor gaan zitten met elkaar 
en bidden om de leiding van de Heilige 
Geest : De psalmdichter bracht het zo onder 
woorden: ‘Heere, verlicht onze ogen, dat we 
aanschouwen de wonderen van Uw wet’. Dat 
zijn geen verloren uren, maar gouden uren 
die we niet graag hadden gemist. Onver-
diend als we naar onszelf kijken, maar toch 
gekregen omdat God het belooft: ‘wie Mij 
ernstig zoeken, zullen Mij vinden (Spreuken 
8 vers 17b)’. Laat het Woord van God rìjk in 
u wonen!  

Maart 2020                                                                    
Ds. J. van Dijk, 1e secretaris

Ds. J.H. Lammers ●  Vanuit het land

De invulling van een verenigingsavond
Tijdens de gespreksronden met de besturen 
in 2018 zijn allerlei punten aangereikt om 
ons als hoofdbestuur op te bezinnen. Deze 
punten werden in de loop van 2019 één 
voor één op onze vergaderingen besproken. 
We hielden u steeds op de hoogte. Onlangs 
spraken we over de manier waarop een 
verenigingsavond kan worden ingevuld. 

Regelmatig is ons gevraagd of we suggesties 
kunnen geven. Het doel hiervan is om blok-
kades voor jonge mannen weg te nemen en 
om als mannenvereniging aantrekkelijk voor 
hen te zijn. Onder de leden van mannenver-
enigingen is er een grote verscheidenheid in 
leeftijd, belangstelling, karakter enz. Mooi 
als ieder de gelegenheid krijgt om op een 
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verenigingsavond zijn inbreng te hebben en 
dat we samen mogen zoeken de dingen die 
boven zijn. 

Bijbelstudies en gespreksvragen
Het belangrijkste onderdeel van een vereni-
gingsavond is en blijft het bespreken van een 
Bijbelgedeelte. Natuurlijk mag er ook ruimte 
zijn voor gezelligheid en onderling contact. 
Maar wanneer de Bijbel niet opengaat, gaan 
we aan ons doel voorbij. Als hoofdbestuur 
zijn we verantwoordelijk voor goede Bij-
belstudies met goede gespreksvragen. Deze 
vragen dienen zowel over de inhoud van het 
Schriftgedeelte te gaan als ook over de vraag 
hoe we het Woord van God in onze tijd 
toepassen in ons leven. We vragen aan de 
inleiders om passende Psalmen en liederen te 
noemen bij de Bijbelstudies. Hoe goed is het 
immers om met elkaar te zingen.   

Suggesties
De suggesties die we kregen uit den lande 
geven we door. Ook voegen we er als hoofd-
bestuur een aantal suggesties toe. Ik noem de 
volgende punten:
1. Vraag aan jonge leden welke voorkeuren 
zij hebben voor de invulling van een avond. 
Neem hun adviezen ter harte. Durf ter wille 
van hen af te wijken van wat u tot nu toe 
gewend bent. 
2. Lees geen notulen meer voor. Jongere 
mannen zitten daar niet op te wachten. 
Maak een verslag van een avond en mail die 
aan iedereen. Is er geen verslag, maak dan 
een jaarverslag die u aan de leden stuurt en 
eventueel aan de kerkenraad, zodat deze mee 
kan leven.  
3. De Bijbelstudie, die u behandelt, kan 
door ieder thuis worden gelezen. Dat hoeft 
niet nog een keer op een verenigingsavond. 

Wel kan een lid de Bijbelstudie in 5 of 10 
minuten samenvatten en inleiden met zijn 
eigen woorden. 
4. Er zijn verenigingen die eigen Bijbelinlei-
dingen maken van een Bijbelboek. Op zich 
is dat goed, maar jammer is het, wanneer de 
Bijbelstudies in de Hervormde Vaan onge-
bruikt blijven. Er wordt door de scribenten 
veel tijd voor vrij gemaakt. Maak er gebruik 
van, al hebt u de vrijheid dat op uw eigen 
manier te verwerken.  
5. Kies ervoor om de vragen in kleine groe-
pen te bespreken, eindigend in een korte 
plenaire bespreking. Of wissel het af door de 
ene avond een plenaire bespreking te hebben 
en een andere avond te werken in groepen. 
6. Er zijn verenigingen die graag plenair een 
Bijbelstudie bespreken. In dat geval kunt u 
voor afwisseling zorgen. Er kan voor gekozen 
worden een gespreksvraag te laten bespreken 
door twee leden die naast elkaar zitten. De 
stille broeders komen zo ook tot hun recht. 
7. Jongeren leven meer met beelden dan 
ouderen. Ze zijn visueel ingesteld. Het is te 
overwegen een beamer te gebruiken voor een 
PowerPointpresentatie 

Het maken van eigen vragen
Vindt u de gespreksvragen bij de Bijbelstu-
dies in de Hervormde Vaan niet geschikt, 
dan wijzen we u op andere werkvormen. 
Het is al weer enkele jaren geleden dat de 
H.G.J.B. het Bijbellezen onder jongeren 
bevorderde met het thema Leer Me Lezen. 
Dat gebeurde omdat was opgevallen dat 
jongeren steeds meer moeite hadden met 
Bijbelstudie vanwege tijdgebrek en gebrek 
aan concentratie. Er werd aangeraden het 
advies van Luther ter harte te nemen. Dat 
advies is ook geschikt voor ons. Als je Gods 
Woord leest, zo zei Luther, stel jezelf dan de 
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volgende vragen: wat wil ik uit dit gedeelte 
bedenken (onthouden), waarvoor wil ik God 
naar aanleiding van dit gedeelte bedanken, 
wat wil ik Hem belijden en waarvoor wil ik 
bidden? We noemen dat de methode van de 
4 B’s. 

Een andere methode is de SOLVAT-metho-
de. De letters SOLVAT  staan voor: 
1: Stil worden. Om alle stemmen om je heen 
eerst tot zwijgen te brengen.
2: Ontvangen. Om je open te stellen voor de 
zegen van God.
3: Lezen. Om goed te lezen wat er staat.
4: Vragen stellen. Om in gesprek te gaan met 
het Bijbelgedeelte.
5: Antwoorden. Om in gesprek te gaan met 
God over het Bijbelgedeelte.
6: Toepassen. Om het Bijbelgedeelte con-
creet te maken voor je leven.

Een derde methode is de zogenaamde 
Zweedse methode. Kopieer het betreffende 
Bijbelgedeelte en laat ieder de volgende sym-
bolen in de tekst plaatsen: een ? bij iets wat 
je niet begrijpt, een ! bij iets wat je opvalt en 
een → bij iets wat je mooi vindt. Spreek er 
vervolgens met elkaar over. 

De open vragen van de genoemde methoden 
kan per persoon worden beantwoord en 
daarna met elkaar worden gedeeld. U wordt 
op deze wijze gestimuleerd een spontane 
bespreking van geloofsvragen en actuele on-
derwerpen te hebben. Is er tijd over, kan er 
ook nog een gesprekvraag uit de Bijbelstudie 
van de Hervormde Vaan worden besproken. 
Voor meer informatie verwijs ik naar de 
website van de H.G.J.B. (10 leessleutels) of 
die van het L.C.J., de jongerenorganisatie 
van de Christelijk Gereformeerde Kerken 

●  Organisatienieuws
Wijzigingen adresboekje 2015

De volgende wijzigingen in ‘het Adresboekje’ 
doorvoeren: 
1) de MV ‘De Waarheid der Schriften’ te Dor-
drecht (blz. 31) heeft een nieuwe penningmeester: 
dhr. C. Korpershoek, Erasmuslaan 18, 3312 LR 
Dordrecht.
2) de MV ‘Timotheüs’ te Ridderkerk (blz. 33) 
heeft een nieuwe penningmeester: dhr. G. Maas-
kant, Rosmolen 179, 2986 EM Ridderkerk.
3) De MV ‘Calvijn’ te Monster (blz. 13) heeft een 
nieuwe penningmeester: dhr. J.J. van Spronsen, 
Groeneweg 87, 2691 MK  ’s Gravenzande.
4) de MV ‘Het Anker’ te Urk (blz. 47) heeft 
een nieuwe voorzitter: dhr. W.W. Heijns, Lange 
Jacht 25, 8309 BA Tollebeek.
5) MV ‘Filémon’ te Grafhorst (blz. 45) heeft een 
nieuwe penningmeester: dhr. A. Grootenhuis, 
Jaagpad 15, 8271 LA IJsselmuiden.
6) MV ‘Bouwen en Bewaren’ te Woudenberg (blz. 
41) heeft een nieuwe secretaris: dhr. J. de Kruif, 
Stationsweg Oost 239, 3931 EP  Woudenberg.

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

(24 Bijbelstudie-methoden). Als u deze ma-
nier van Bijbelstudie doen niet gepast vindt, 
kunt u het verloop van de avond laten, zoals 
u gewend bent. 

Tenslotte
Hoe we de verenigingsavond ook invullen, 
het lezen van de bijbel is meer dan louter 
informatie tot je nemen. De Heere zoekt een 
relatie met ons en daarom heeft Hij Zichzelf 
in Zijn Woord te kennen gegeven. Laten we 
trouw de bijbel lezen, persoonlijk en geza-
menlijk, in afhankelijkheid van de werking 
van de Heilige Geest. De Heere verbindt Zijn 
zegen hieraan.
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Bond van Hervormde Mannenverenigingen op G.G.
●  Exploitatie-rekening 2019

 Exploitatie Begroting Begroting
 2019 2019 2020
BATEN:
Contributies.....................................................................  47.834,--  48.750,--  50.880,--
Collecten en giften ..........................................................   4.027,--     3.400,--   3.600,--
Rente ...............................................................................   174,--   165,--   165,--
Diverse ontvangsten ........................................................   1.225,--   850,--   1.150,--
Referaten en insignes .......................................................   470,--     600,--   200,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––  
    53.730,--   53.765,--  55.995,--
   ===========  ===========  ===========
LASTEN:
Reiskosten H.B. e.a. + secretariaat ...................................  5.766,--  5.100,--  5.280,--
Vergaderingen + zaalhuur ................................................   2.582,--      2.500,--   2.450,--
Onkosten Bondsdag ........................................................   2.428,--     2.600,--    2.500,--
Diverse kosten .................................................................   1.815,--     1.900,--      2.050,--
Verdiepingsconferentie 25+ .............................................  1.000,--  1.000,--  1.000,--
W.E.B + opvoedingskom. . ..............................................  850,--  850,--  850,--
Themadagen ....................................................................  -,--  -,--  -,--
PR Ledenwerving + website  ...........................................  859,--  1.150,--  1.300,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––  
   15.300,--   15.100,--    15.430,--
ONKOSTEN „HERV. VAAN”
Drukkosten + banderen ...................................................  13.906,--    14.500,--    14.460,--
Frankering .......................................................................  11.854,--    11.500,--     12.290,--
Honoraria ........................................................................  2.138,--    2.100,--      2.150,--
Diverse kosten + inbinden ...............................................   357,--    375,--      375,--
Aandeel kosten Bondsbureau ..........................................  9.751,--   9.500,--     10.000,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––
   38.006,--  37.975,--  39.275,--
   ===========  ===========  ===========
 TOTAAL BATEN   53.730,--   53.765,--  55.995,--
 TOTAAL LASTEN   53.306,--  53.075,--   54.705,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––– 
 VOORDELIG SALDO   424,--  690,--  1.290,--
   ===========  ===========  ===========
Voorgesteld wordt de contributie voor 2020 vast te stellen op  16,--.
                                                                                                 =======
BALANS per 31-12-2019:
Geldmiddelen .......................................   59.741,-- 
Aandeel Bondsbureau ...........................    4.714,--  
Inventaris ..............................................     1,--
Voorraden/vorderingen .........................  962,--  
  –––––––––––– 
    65.418,-- 
Nog te betalen kosten ...........................   6.681,-- 
  ––––––––––––
   58.737,--
Reservering Themadagen   10.885,--
   ––––––––––––  
 VERMOGEN  47.852,-- 
  ============
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●  Boekbespreking
Ds. H. Polinder en dr. W. van 
Vlastuin, Leden van Christus’ li-
chaam, over de gemeenschap der 
heiligen, De Banier Apeldoorn 
2019, 83 blz., prijs € 9,95

Een fijnzinnig en hoopvol 
boekje over de gemeenschap der 

heiligen. Behalve de apostolische geloofsbe-
lijdenis en de uitleg ervan in de Heidelbergse 
Catechismus, komt vooral de Bijbel zelf veel 
aan het Woord. Zodat dit werkje hier en daar 
mooie bijbelstudie bevat. Benadrukt wordt de 
gemeenschap der gelovigen onderling in allerlei 
facetten, met als bron de gemeenschap met de 

drie-enige God. De auteurs worstelen 
natuurlijk met de verdeeldheid der kerken 
en merken op dat we elkaar in de ver-
schillende denominaties in Nederland en 
wereldwijd nodig hebben, pag. 81. Het 
spanningsveld wordt scherp aangegeven 
in de zinsnede: “Als de gemeenschap der 
heiligen ergens zichtbaar wordt, is het wel 
aan de Avondmaalstafel”, pag. 60. Over 
de gemeenschap met de triomferende 
kerk wordt voorzichtig geschreven. Hier 
zou ook nog over Jes. 63:16 nagedacht 
kunnen worden. Een boekje om in stilte 
te overdenken. Ook met elkaar.        
                                                    J.P. Nap

●  Overlijdensberichten
Maar de HEER’ zal uitkomst geven,
Hij, die ‘s daags zijn gunst gebiedt.

‘k Zal in dit vertrouwen leven,
 en dat melden in mijn lied;

 ‘k Zal zijn lof zelfs in de nacht
 zingen, daar ik Hem verwacht;

 en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
 tot den God mijns levens heffen.

In vol vertrouwen heeft de Heere tot 
Zich genomen na een ernstige ziekte ons 
getrouw lid

JAN WARNAR RIETMAN 

op de leeftijd van 73 jaar.

Wij gedenken hem om zijn oprechtheid 
en zijn geloof in de Heere Jezus Chris-
tus. Daarnaast zijn betrokkenheid met 
andere mensen. Wij bidden om troost 
voor zijn vrouw en kinderen.

Bestuur en leden Mannenvereniging 
‘Onderzoekt de Schriften’ 
Mastenbroek’s, Heerenbroek.

Psalm 121 vers 2

Op 27 januari 2020 heeft de HEERE 
op Zijn tijd en wijze tot Zich genomen

  
ARIE WEENING

in de leeftijd van 77 jaar. 
 
Onze broeder Weening was een har-
telijk en betrokken lid van onze ver-
eniging en wij verliezen in hem een 
geliefd en trouw meelevend lid.

Wij wensen zijn familie en vrienden de 
troost en nabijheid van de HEERE toe.

Bestuur en leden 
Mannenvereniging ‘Calvijn’

Zoetermeer, januari 2020
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●  Overlijdensberichten

De mannenvereniging ‘Onderzoekt de 
Schriften’ heeft kennis genomen 
van het overlijden van ons oud-lid

HENDRIK WOLFERT

in de leeftijd van 94 jaar.

Met dankbaarheid denken we terug aan 
de vele jaren dat hij voorzitter was van 
onze vereniging.
De Heere vertrooste de achterblijvende 
familie.

Bestuur en leden van de M.V
‘Onderzoekt de Schriften’

Dirksland, 1 februari 2020

Met droefheid hebben wij  kennis geno-
men van het overlijden van ons oud lid 

ELIZA RUILOF VAN PUTTEN

In de leeftijd van ruim 85 jaar.

We denken terug aan de positieve bij-
dragen die hij al de jaren van zijn lid-
maatschap heeft geleverd.
De Heere sterke zijn vrouw, kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen. 

Bestuur en leden van de 
Mannenver. ‘Onderzoekt de Schriften’

Dirksland, 7 februari 2020

‘U hebt mijn omzwervingen geteld;
doe mijn tranen in Uw kruik.
Staan zij niet in Uw register’?

Psalm 56: 9

Op 30 januari 2020 is door de Heere 
uit dit leven weggenomen ons lid

GERRIT JAN LEURINK

in de leeftijd van 83 jaar.

De Heere vertrooste zijn vrouw, kinde-
ren, kleinkinderen, achterkleinkind en 
verdere familie.

Mannenvereniging ‘Berea’
Wapenveld

Met droefheid geven wij kennis dat de 
Heere voor ons onverwacht, uit ons 
midden heeft weggenomen ons trouw 
en meelevend lid  

EVERT VAN RHEE

In de leeftijd van 87 jaar.

Wij wensen de familie Gods nabijheid 
toe bij de verwerking van dit verlies.

Bestuur en leden van de 
Herv. Mannenver. op G.G. te Ede

Ede, 10 februari 2020
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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 746906 •
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., 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

●  Overlijdensberichten

 ‘Maar de rechtvaardigen verblijden zich, 
zij springen op van vreugde voor Gods 

aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk’.
Psalm 68 : 4

     
Na een periode van afnemende krachten 
is overleden, 

WILLEM VAN LAMBALGEN

in de leeftijd van 85 jaar.

Van 1992 tot 2016 was Wim een trouw 
lid van onze mannenvereniging.
De HEERE vertrooste en sterke zijn 
vrouw, kinderen, klein- achterkleinkin-
deren, en verdere familie.

     
Bestuur en leden van de 
mannenvereniging ‘Eben Haëzer’

Wekerom, 4 februari 2020

‘Heere, naar wie zullen wij heengaan?
U hebt woorden van eeuwig leven’

Op Zijn tijd heeft de Heere tot Zich 
genomen ons lid

PIETER MAST

in de leeftijd van 85 jaar.

De Heere sterke zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen.

Bestuur en leden van de 
M.V. ‘Onderzoekt de Schriften’

Nieuwerkerk aan den IJssel, 
10 februari 2020
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BOND VAN HERV. MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

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

ZATERDAG 4 APRIL 2020
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 2019 van de secretaris
 3. Jaarverslag 2019 van de penningmeester/begroting 2020
 - Voorstel contributieverhoging met 1 euro.
 4. Verslag van de kascontrolecommissie
 5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 6. Mededelingen
 7. Uitslag verkiezing hoofdbestuursleden
     Voorgestelde dubbeltallen:
     1. vac. ds. J.H. Lammers (herkiesbaar):
  ds. J.H. Lammers te Nijkerk
  ds. B.J. van Assen te Nieuwe-Tonge. 
 2. vac.  ds. E. de Mots (herkiesbaar):
  ds. E. de Mots te Rijssen  
  ds. P.D. Teeuw te Moordrecht  
 3. vac.  ds. A. Snoek (herkiesbaar):
  ds. A. Snoek te Kesteren
  ds. L. Hak, IJzendoorn
 8. Referaat door ds. J. van Dijk
             ‘de essentie van de avondmaalsviering’, n.a.v. het avondmaalsformulier 
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. E de Mots

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

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


