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Start van het seizoen
Het demissionaire kabinet heeft op dinsdag 14 september versoepelingen van de 

coronamaatregelen bekend gemaakt. De belangrijkste is het verdwijnen van de anderhalve me-
terregel. Bij velen zal het makkelijk zijn om de anderhalve meterafstand los te laten. Bij andere 
mensen zal de coronavrees niet zomaar voorbij zijn. Ondanks de vaccinaties blijven ze bang 
voor corona en blijven afstand houden. 
Hoe zal het in de kerk zijn? De ene gemeente zal anders omgaan met de versoepelingen dan de 
andere gemeente. Wel betekent het dat er in de kerkdiensten meer kerkgangers zullen komen. 
Een mooie verandering is dat er in de meeste gemeenten weer doordeweekse activiteiten zullen 
zijn. We zijn dankbaar dat de meeste Mannenverenigingen een nieuwe start hebben gemaakt. 
Onze verwachting is in alle omstandigheden van de Heere, Die voor Zijn Kerk zorgt. 

Toerustingsdag
Zoals eerder gezegd wordt de Toerustingsdag op Deo Volente zaterdag 30 oktober dit jaar weer 
digitaal gehouden vanuit de Ichthuskerk in Ridderkerk. Had het, gezien bovenstaande, niet 
fysiek in de Oude Kerk van Putten gekund? Zou er na 14 september groen licht gegeven zijn 
voor meer aanwezigen in de kerk, dan is de voorbereidingstijd te kort. Er is op de Toerustings-
dag alleen een ochtendprogramma. Ds. A.J. van den Herik uit Dordrecht zal twee referaten 
houden over het thema: Bevende troost…! Apocalyptische beelden in apocalyptische tijden. Kijkt u 
thuis of samen met anderen in het verenigingsgebouw van uw gemeente mee? U hoort nog hoe 
er vragen kunnen worden gesteld. We zien uit naar een gezegende dag.  
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fgelopen zomervakantie reden we als 
gezin meer dan eens langs Schiphol. 

Boeings en Airbussen vliegen er af en aan. 
Dat het altijd maar goed gaat… Piloten vol-
gen bij starten en landen dan ook strikt de 
instructies op van de luchtverkeersleiding in 
de verkeerstoren. Zo is leven met de HEERE 
een zaak van horen en gehoorzamen om op 
koers te blijven. 

Code rood
De beginverzen van dit hoofdstuk klinken 
als het weerbericht waarin code rood wordt 
afgegeven. ‘Zware tijden in de laatste dagen’. 
Door morele verwording zal een storm op-
steken. ‘De mensen zullen liefhebbers zijn 
van zichzelf ’. In vers 12 voegt Paulus er aan 
toe, dat een christen zéker niet hoeft te reke-
nen op rustig lenteweer. ‘Allen die godvruch-
tig willen leven in Christus Jezus, zullen 
vervolgd worden’. 
Wat staat een christen te doen? Leven bij het 
Woord! Hoe slechter de weersomstandighe-
den rond Schiphol, hoe belangrijker het voor 
een piloot wordt, om de aanwijzingen van 
de verkeersleiding op te volgen. Een verstan-
dige vliegenier vertrouwt niet op zijn gevoel 
of op zijn zicht, maar gehoorzaamt aan de 
onzichtbare stem vanuit de verkeerstoren. 
Zo ontvangen wij in het Woord van God 
hemelse instructies voor het leven. Vertrouw 

erop en gehoorzaam eraan! Om ongelukken 
te voorkomen. 

Toegerust 
Het gaat in het Woord immers niet zozeer 
om feiten die je in je hoofd moet stampen. 
Nee, de Bijbel heeft praktisch nut. De Schrift 
bevat alles om ‘mens Gods’ – ‘mens die God 
toebehoort’ te zijn. Die titel gebruikt het 
Oude Testament voor mensen als Mozes, 
Samuël, David, Elia en Elisa. De HEERE 
legt beslag op hen, om hun verdere leven in 
Zijn dienst te besteden. Zoals God ook in de 
doop beslag legt op ons leven. De HEERE 
wil dat, door geloof en bekering, Christus 
gestalte in ons krijgt. Met het oog daarop 
doet het Woord vier dingen: 
-  Onderwijzen. Filippus legt de Schrift uit 

aan de kamerling uit Ethiopië en trekt de 
lijnen door naar de Heere Jezus. Onder-
wijs, het ABC van het geloof, is het funda-
ment van het nieuwe leven. De Schriften 
maken je wijs tot zaligheid, heeft Paulus 
in vers 15 al gezegd.

-  Terechtwijzen (‘weerleggen’), zoals de pro-
feet Nathan bij David komt om hem tot 
inkeer te brengen. De Bijbel is geen boek 
dat ons altijd maar een aai over de bol 
geeft – het Woord strijkt ook tegen onze 
haren in en roept terug van ons dwaal-
spoor: Keer om!

●  Meditatie

A

Toegerust de tijden door
… en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden 

in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, 
tot elk goed werk volkomen toegerust.

 (2 Timotheüs 3:16-17)

Ds. H.J.T. Lubbers
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nder grote belangstelling vindt het ge-
beuren op de Karmel plaats. Het gehele 

volk is uitgenodigd en velen zijn verzameld. 
Zwijgend wordt geluisterd naar de vlam-
mende toespraak om tot een duidelijke keuze 
te komen: God of Baäl. Hoelang kunt u het 
hinken op twee gedachten nog volhouden? 

Er komt geen antwoord. Voelt het volk zich 
aangesproken of wacht het op bewijs?

Hinken
Hinken op twee gedachten is de gangbare 
vertaling. Alsof het volk en het koningsgezin 
nog twijfelden welke keuze ze moesten ma-

●  Bijbelstudie o.t.Ds. A. Snoek

De HEERE is God!
Lezen 1 Koningen 18: 21-39

O

-  Terugleiden (‘verbeteren’, ‘restaureren’), 
zoals de Heere Jezus Petrus terugleidt: 
‘Hebt gij Mij lief?’ Het Woord neemt ons 
bij de hand, zodat verkilde liefde weer 
gaat gloeien.

-  Opvoeden in de rechtvaardigheid. Het 
Woord traint ons, opdat we niet met alle 
wind van leer meewaaien, maar het juiste 
pad volgen. 

Zo bevat het Woord van de HEERE álles 
om ‘mens Gods’ te kunnen zijn. Om het vol 
te houden in de zware tijden van de laatste 
dagen. Het Woord rust ons toe, zoals een 
viskotter voor vertrek uitgerust moet wor-
den met brandstof, voedsel, reddingssloep, 
kompas, netten, kisten en een koeling om de 
vangst te vervoeren. 

Beademing
En buiten het Woord van de levende God 
heb je werkelijk niets anders nodig. Het ver-
haal gaat dat David Livingstone, de bekende 
Schotse zendeling en ontdekkingsreiziger 

in Zuidelijk Afrika, zijn tocht door Afrika 
begon met 73 boeken. Na 500 kilometer 
merkte hij dat het gewicht van die boeken 
een last was voor zijn helpers die de bagage 
vervoerden en deed hij een paar boeken weg. 
Hoe verder ze reisden, hoe meer boeken hij 
weglegde. Tot hij nog 1 boek over had – de 
Bijbel. 
Dat is genoeg. Dat boek is immers ‘door 
God ingegeven’, zegt het begin van vers 16. 
Door God ‘geblazen, geademd’, zoals er let-
terlijk staat. Zoals menig patiënt in het zie-
kenhuis het zonder de geweldige uitvinding 
van een beademingsapparaat niet zou overle-
ven, zo overleeft de gemeente het niet zonder 
de beademing van de Geest door het Woord. 
Maar door het Woord weet de Heilige Geest 
mijn geestelijke dood te overwinnen en ook 
mijn doodsheid na ontvangen genade. Wat 
een genadegeschenk; die Heilige Schrift! 
Met dat kompas blijf je ook in 2021 op 
koers, door de stormen heen, tot we eens 
veilig mogen landen. Daarom: Lees je Bijbel 
en bid – elke dag! 
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ken! Anderen vertalen: hoe lang zult gij aan 
beide zijden mank gaan? Het is een beeld van 
een bepaalde rituele hinkstap-dans rondom 
het altaar van Baäl. Afwisselend hinken en 
met een kniebuiging eer aan Baäl bewijzen 
om hem te bewegen tot actie. Zo ging het 
ook toe in de uren dat de priesters gelegen-
heid kregen vuur te ontvangen van de he-
mel. Deze dans gebruikt Elia als voorbeeld 
hoe het volk God, Wie Hij is en in wat Hij 
geeft, misbruikt door er ook Baäl op na te 
houden. Twee heren dienen is onmogelijk! 
(vgl. Matth. 6:24; Rom. 6:16; 1 Kor. 10:21; 
2 Kor. 6:16; Openb. 3:15). Elia maakt dui-
delijk dat het gebrek aan hemelwater niet 
het voornaamste probleem is. De grote vraag 
is wie de ware God is en Zijn erkenning! 
Het hinken is Israëls zonde, namelijk de 
verbinding maken en vasthouden tussen de 
HEERE en Baäl, tussen kerk en wereld, tus-
sen kind van het verbond zijn en verregaande 
praktijken van wereldgelijkvormigheid. 
Naast de Heere het vertrouwen stellen op iets 
en iemand anders. We noemen dit ‘syncre-
tisme’.

Gij zult geen andere goden voor Mijn aan-
gezicht hebben en ook geen gesneden beeld 
maken van iets in de hemel en op de aarde. 
Laten we dicht bij huis blijven en de vraag 
overdenken hoe gemakkelijk we vertrou-
wen stellen op geld, goed, eer, gezondheid, 
schoonheid. Hoe kunnen we onze kinderen, 
man of vrouw, aanzienlijke personen ‘veraf-
goden’. Om maar te zwijgen over eigenge-
maakte godsbeelden. En, wanneer nu alles 
in duigen valt, uit handen wordt gehaald, 
de weg zo anders is dan we hadden voorge-
steld? Zalig is hij die de God van Jakob tot 
zijn hulp heeft, Wiens verwachting op de 
HEERE, zijn God is... Gelukkig, de Heere is 

de Enige, de Levende. In Jezus Christus heeft 
Hij Zich ten diepste geopenbaard om verlo-
renen te zoeken en zalig te maken.

Dat Elia de vraag voorhoudt is daarom on-
verdiende genade van de Heere. God dingt 
opnieuw naar hand en hart van Zijn overspe-
lige bruid (Hosea 1-2). Tegelijk beschamend 
wanneer het volk met rijke zegeningen is 
bedeeld, maar geen keuze voor zijn Heere 
weet te maken of niet wíl maken. Indruk-
wekkender wellicht dan de oproep van Elia 
is de hartverscheurende stilte op Karmel. En 
toch, God vraagt antwoord.

Baäl uitgedaagd
In de verzen 22-29 wordt het voorstel van 
Elia beschreven om uit te maken wie de wáre 
god is. Het zal de god zijn die door vuur zal 
antwoorden. God Zelf bindt de strijd aan. 
Het bedrog van de afgod moet boven tafel 
komen. Baäl is god van vruchtbaarheid, re-
gen en onweer, ook van zon. Laat hem het 
vuur van de hemel geven, zodat het gehele 
offer zal worden verteerd. Elia beroept zich 
wellicht op de gebeurtenis van de installatie 
van Aäron als hogepriester. De Heere liet de 
dienst met vuur beginnen (Lev. 9:24). Nú 
antwoordt het volk wel: dat is goed. Zij laten 
hun keuze daarvan afhangen. Eerst zien en 
dan geloven.

Elia vertelt hoe een en ander zal plaatsvin-
den. Een jonge stier moet worden geslacht 
en klaargemaakt voor het altaar. Roep slechts 
de naam van uw god, maar gebruik niets 
wat het offer kan laten ontbranden. Jullie 
god moet het doen. De Baälpriesters, 450 in 
getal, mogen eerst beginnen. Daartegenover 
staat Elia, alleen. Hij noemt het: alleen over-
gebleven. Een klacht die ruim 40 dagen later 
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anders wordt: nóg 7000! Bovendien, vergeet 
hij wat Obadja zei over de 100 profeten? 
Evenwel, hoeveel goede vrienden en broe-
ders zijn inmiddels omgebracht door Izebel! 
Aangrijpende werkelijkheid toen en nu (Vgl. 
Hand. 9:1-2; 12:1-3; 2 Tim. 3:12).

Baäl, antwoord ons!
Vele uren ontvangen de Baälpriesters tijd 
om Baäl te laten antwoorden. We horen hen 
urenlang roepen, zij springen tegen het altaar 
op (in werkelijkheid het hinkend dansen om 
het altaar), kerven met zwaarden en speren 
hun lichaam (in Lev. 19:28 en Deut. 14:1 
verboden) en raken zelfs in geestvervoering. 
Het een volgt op het ander, totdat zij in een 
soort roes raken. Ondertussen roepen zij het 
uit: Baäl, antwoord ons!

Elia spot op verschillende manieren. Hij 
haalt daarbij citaten aan uit hun eigen li-
teratuur. Misschien is Baäl wel in diepe 
overpeinzing, trekt zich voor rust wat terug, 
mogelijk is hij op reis en zelfs slapen kan 
ook. Wat een zegen daarentegen om het 
woord van de Heere Jezus op te volgen en de 
binnenkamer op te zoeken. Want, Déze God 
en Vader hoort hen die Zijn heil verwachten. 
Aan Zijn genadetroon is barmhartigheid, ge-
nade en hulp, alles op Zijn tijd. Maar Baäl? 
Geen stem, geen antwoord, geen teken van 
leven! (Psalm 115:1-9).

Het altaar hersteld
Als de tijd komt dat men in Jeruzalem het 
avondoffer, het spijsoffer, zal verzorgen, is het 
genoeg en Elia nodigt het volk naar voren te 
komen. Nader tot mij. Een woord gebruikt 
voor het dienen van de priesters voor Gods 
aangezicht (Ex. 19:22; Ez. 40:46, 43:19). 
Het is Góds nodiging aan Zijn volk! Wend 

je naar Mij toe … Een uitgebreide verhan-
deling over dé theologie van Elia is niet te 
schrijven. Een van de trekken is dat Gods 
verbond álle stammen geldt. Het altaar op de 
Karmel lag verbroken. Het volk had afscheid 
genomen. Jerobeam richtte de altaren te Dan 
en Bethel op voor de tien stammen. Omri 
bracht Baäl naar Israël en Achab wijdde de 
eerste tempel in en maakte het Baälisme tot 
staatsgodsdienst. De hogepriester in Jeruza-
lem droeg twaalf edelstenen op zijn borstlap, 
zoals er twaalf apostelen zijn. Geheel Israël 
stond aan Horeb en beantwoordde het ver-
bond dat God met hen sloot (Exodus 24:3 
en Jozua 24:21,24). God is Zijn volk als 
geheel niet vergeten. Op de Karmel wordt de 
klok gelijk gezet met die van Jeruzalem. De 
kinderen van Jakob komen naar voren. Voor 
aller oog worden de twaalf stenen op elkaar 
gelegd en wordt het altaar hersteld, in de 
Naam van de HEERE. Noorden en Zuiden 
worden verenigd op het uur van het gebed 
in Jeruzalem. Hij gedenkt nog aan Zijn ver-
bond. Laten we dat ook vandaag niet verge-
ten. Hij heeft recht op ons en ieders leven. 

Antwoord mij, HEERE
Als het altaar is hersteld, laat Elia drie maal 
vier kruiken met water vullen en begiet de 
stier op het hout. Zelfs in de geul, die ook 
extra om het altaar was gegraven, wordt wa-
ter gegoten. Dan wordt het stil als Elia gaat 
bidden gelijk de priester in het Heilige ver-
keert. De eerbied hoor je in de woorden te-
rug en tegelijk een appèl op Wie de HEERE 
voor Zijn volk is. God van Abraham, Izak en 
Israël. Dat het deze dag bekend wordt dat U 
God in Israël bent, ik Uw knecht ben en al-
les overeenkomstig Uw woord is gedaan. Het 
hart van de profeet spreekt: breng Uw volk 
tot inkeer, tot bekering!
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Toen … óp het gebed doe Ik grote wonde-
ren. Hij is de Hoorder van het gebed. Gods 
keuze in Zijn antwoord is duidelijk: met zo’n 
volk wil Ik nog verder. Een vuurstraal komt 
uit de hemel en verteert alles, tot de stenen 
toe. Het volk werpt zich ter aarde. Wat een 
heerlijke belijdenis spreken zij samen uit: De 
HEERE is God, de HEERE is God! 

Vragen
1.  Hinken op twee gedachten. Hoe leest u 

voor uzelf (hart en ziel) het vlammende 
appèl van Elia? Welke ‘goden’ kent onze 
tijd/samenleving; en u? Hoe begeleiden 
we hen die op zoek zijn naar waarheid? 

2.  Door Elia heen komt God tot Israël. Be-

spreek met elkaar eens de genade van de 
HEERE voor Zijn volk. Waarom heeft 
u wel/geen verwachting voor onze maat-
schappij en kerk?

3.  Bij de genade hoort ook Gods geduld. Is 
dat ten allen tijde en tegen wil en dank? 
Vergelijk hiermee 2 Petrus 3:9,15.

4.  Op dezelfde tijd van de dag dat God met 
vuur antwoordde, stierf Jezus op Golgo-
tha. Wat betekent het gescheurde voor-
hangsel voor Israël, voor de wereld, voor 
u?

5.  Elia staat alleen. Zijn er onder ons die 
deze situatie bijvoorbeeld op hun werk 
hebben? Hoe kan deze geschiedenis ons 
helpen de moed niet te verliezen?

●  Bijbelstudie n.t.Ds. H. Russcher

Paulus’ geestelijke boekhouding
Filippenzen 3 : 1-11

Nogmaals blijdschap
pnieuw roept Paulus de Filippensen 
op tot blijdschap (vgl. 2:18). Het lijkt 

vreemd dat Paulus in deze brief zoveel over 
blijdschap schrijft, gezien het feit dat hij in 
de gevangenis zit. Blijkbaar is het voor hem 
een belangrijk thema. 
De vreugde in de Heere Jezus is de kern van 
zijn boodschap, telkens komt hij erop terug. 
Het feit dat hij in de gevangenis zit, veran-
dert daar niets aan. Bovendien is het in het 
belang van de Filippenzen dat hij hierover 
schrijft: zij worden door Paulus’ woorden 
versterkt. Het is er de apostel immers om te 
doen dat zijn lezers groeien in het geloof in 
Jezus Christus.

Dwaalleraren
In vers 2 klinkt plotseling een scherpe 
waarschuwing: ‘let op de honden, let op de 
slechte arbeiders, let op de versnijdenis’. Te-
genover de blijdschap die het geloof in Jezus 
Christus geeft, staat het bedrieglijke ver-
trouwen op de besnijdenis. Paulus gebruikt 
stevige woorden om zijn tegenstanders te 
beschrijven. Wie heeft hij op het oog? Waar-
schijnlijk moeten we niet denken aan Joden 
in het algemeen maar aan christelijke dwaal-
leraren met een joodse achtergrond die de 
gemeente met hun boodschap in verwarring 
brengen. Deze judaïsten belijden Jezus wel 
als Messias maar leren ook dat de besnijde-
nis met de daaraan verbonden naleving van 

O
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de joodse ceremoniële wetten noodzakelijk 
is om zalig te worden, niet alleen voor Joden 
maar ook voor christenen die uit het heiden-
dom afkomstig zijn.
Paulus drukt zich scherp uit. Het behoud 
van de gemeente en de eer van Christus als 
volkomen Zaligmaker staan op het spel. Hij 
noemt de dwaalleraren ‘honden’. Zo werden 
binnen het Jodendom heidenen en goddelo-
zen als onrein voor God gestempeld (Matt. 
15:26; Openb. 22:15). Mogelijk dient Pau-
lus de dwaalleraren hiermee van repliek. Zij 
zeggen wel dat je onrein bent, zolang je niet 
besneden bent. In werkelijkheid ben je on-
rein wanneer je voor je zaligheid niet exclu-
sief op Christus vertrouwt. 
Paulus noemt de dwaalleraren ook ‘slechte 
arbeiders’. Ze bouwen de gemeente niet op 
maar breken het goede werk van Paulus af. 
Ten diepste is dit het werk van God Zelf 
(1:6). Met een woordspeling in het Grieks 
schrijft Paulus dat de besnijdenis (peritomè) 
die zij voorstaan niet anders is dan een ver-
snijdenis (katatomè), een verminking van het 
lichaam. 

Besnijdenis
Het ritueel van de besnijdenis was bij veel 
volken in de Bijbelse tijd bekend, maar de 
HEERE wees deze ingreep aan als teken van 
Zijn genadeverbond met het volk Israël. De 
besnijdenis gold als identiteitskenmerk: wie 
besneden was, behoorde bij het volk van 
God. Toch lezen we al bij de profeten van 
het Oude Testament dat het ten diepste gaat 
om de geestelijke strekking van de besnijde-
nis: de besnijdenis van het hart waarbij de 
zonde wordt weggenomen die scheiding 
maakt tussen God en Zijn volk (Deut. 
10:16; Jer. 4:4; Ez. 44:7).
Paulus steekt de Filippenzen een hart onder 

de riem. Waar de dwaalleraren ten onrechte 
aanspraak op maken, dat hebben zij door het 
geloof in Jezus Christus ontvangen: zij zijn 
door God aangenomen en behoren Hem toe. 
Zijn zijn door het bloed van Christus rein 
voor God en alle verhinderingen zijn wegge-
nomen. Onbesneden heidenchristenen heb-
ben geen toegang tot de tempeldienst, maar 
de Heilige Geest Die in hen woont, brengt 
hen tot de ware dienst van God. Die zit niet 
in een uiterlijk teken maar in het hart. Ze 
bestaat in het roemen in Jezus Christus Die 
Zijn leven gaf als zoenoffer voor de zonde. 

Memoires
Vanaf vers 4 schrijft Paulus zijn memoires. 
Hij blikt terug op zijn godsdienstige verleden 
en dan blijkt dat zijn tegenstanders zich laten 
voorstaan op zaken waar hij juist afstand van 
heeft genomen. Zaken als afkomst en wets-
betrachting tellen niet voor het verkrijgen 
van de zaligheid. Evengoed kan de apostel 
zich op die punten meten met zijn judaïsti-
sche tegenstanders. Hij noemt zes punten: 
1. Als volbloed Jood droeg hij in de besnijde-

nis het teken van het verbond.
2. Hij was als Jood geboren en niet op latere 

leeftijd als proseliet bij het volk Israël in-
gelijfd.

3. Hij was hij afkomstig uit een van de 
trouwste stammen: Benjamin.

4. Hij had zich aangesloten bij de Farizeeën, 
de richting die bekend stond als het meest 
strikt in de onderhouding van de wet van 
Mozes en de overlevering van de vaderen.

5. Uit het feit dat hij de christelijke gemeen-
te had vervolgd, blijkt dat hij bereid was 
om tot het uiterste te gaan om het zuivere 
joodse geloof te bewaren.

6. Hij leefde strikt volgens de geboden van 
God.
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Toch schrijft Paulus deze dingen niet om 
roem te oogsten maar om zijn lezers te 
bemoedigen. Paulus zou zich op zijn be-
snijdenis, zijn joodse achtergrond en zijn 
gehoorzaamheid aan de Joodse wetten kun-
nen beroemen, maar hij doet dit niet. Dus 
ook de Filippenzen met hun overwegend 
heidense achtergrond missen hier niets aan. 
Het feit dat zij niet besneden zijn, zet hen bij 
God absoluut niet op achterstand.

Winst en verlies
Paulus is zijn godsdienstig leven van vroeger 
totaal anders gaan waarderen. De voorrech-
ten en prestaties die hij in vers 5 en 6 opsom-
de, hebben voor hem geen waarde meer. Ze 
tellen zelfs als verlies, omdat het vertrouwen 
op eigen afkomst en wetsonderhouding de 
overgave aan Christus in de weg staat. Paulus 
maakt de balans van zijn leven op. Wat eerst 
aan de creditzijde stond, wordt nu aan de de-
betzijde genoteerd. Vertrouwen op geestelijke 
achtergrond en godsdienstige prestaties leidt 
slechts tot een geestelijk faillissement. Alleen 
door Christus komen we bij God uit de rode 
cijfers. De kennis van Christus overtreft alles. 
Het woord kennis (vers 8) gaat veel dieper 
dan verstandelijke kennis. Het geeft de per-
soonlijke en intieme omgang met Christus 
aan. Die is zo kostbaar dat Paulus voor alles 
wat daarmee zou kunnen concurreren geen 
ander woord over heeft dan ‘vuiligheid’. De 
apostel gebruikt hier een vulgair woord dat 
zoiets betekent als: vuilnis, afgedankt voed-
sel, of zelfs: uitwerpselen. Zo onderstreept hij 
dat hij radicaal afstand genomen heeft van 
datgene waar hij vroeger zo trots op was. 
De kennis van Christus levert rechtvaardig-
heid op. Dit Bijbelse kernwoord heeft be-
trekking op de relatie tussen God en mens 
binnen het verbond. Door geloofsverbon-

denheid met Christus is er sprake van een 
herstelde relatie met God. Die goede ver-
houding met God kan nooit het gevolg zijn 
van onze gehoorzaamheid aan de wet, het 
wordt ontvangen als een kostbaar geschenk 
uit Gods hand langs de weg van het geloof in 
Jezus Christus.

Christus kennen
Je leert Jezus Christus niet uit een boekje 
kennen maar door geloofsovergave aan Hem 
en intiem leven met Hem. In die levende 
omgang met Hem drukt Hij Zijn stempel op 
de gelovigen. De kracht van Christus’ op-
standing laat zich gelden in hun leven. Door 
deze kracht kunnen ze tegen de zonde strij-
den en in een nieuw leven wandelen. Onlos-
makelijk daarmee verbonden is de gemeen-
schap met Christus’ lijden. De navolging van 
Jezus betekent het opnemen van het kruis 
van smaad en vervolging, met als climax: het 
gelijkvormig worden aan Christus’ dood. 
De dood van Christus tot verzoening van 
zonden is onnavolgbaar, maar het is wel Pau-
lus’ verlangen dat ook zijn sterven tot Gods 
eer zal zijn en dienstbaar aan de voortgang 
van Gods Koninkrijk. In vers 11 formuleert 
apostel het grote einddoel: om hoe dan ook 
te komen tot de opstanding van de doden. 
Je voelt in deze woorden het diepe verlangen 
van Paulus doorklinken om op de jongste 
dag in het grote heil van de opstanding te 
mogen delen.

Gespreksvragen
1. Paulus stelt in dit gedeelte een dwaalleer 

aan de kaak. Herkent u de gevaren waarop 
Paulus wijst of liggen volgens u de fronten 
vandaag ergens anders?

2. Waarom is het ‘onkruid’ van eigengerech-
tigheid zo moeilijk uit te roeien? 
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edereen is hartelijk welkom op de Toe-
rustingsdag 2021. Dit jaar opnieuw een 

digitale ontmoeting vanuit de Ichthuskerk 
in Ridderkerk. Vanwege te weinig zekerheid 
over het verloop van de corona maatregelen 
is het nu niet mogelijk om een fysieke bij-
eenkomst te houden.
De digitale ontmoeting zal gehouden wor-
den van 10.00 uur tot ca.12.15 uur.
Misschien een mogelijkheid om als vereni-
ging samen te komen om de Toerustingsdag 
mee te maken of later op een verenigings-
avond de vijf vragen per referaat die 
ds. A.J. van den Herik heeft gemaakt met 
elkaar te bespreken. Referaatboekje is te 
bestellen en na elk referaat zijn ook daar de 
vijf vragen opgenomen. Voor het bestellen 
referaatboekje en vragen zie einde van dit 
programma.
In deze tijd leven er veel vragen over de eind-
tijd en wat de crisis ons te zeggen heeft. Wat 
zegt het boek Openbaring hierover? Hoe kan 
dit juist vandaag onthullen en troosten? In 
de lezingen hopen we dat vanuit het boek 

Openbaring onthuld wordt wat de Heere 
ons hierin te zeg-
gen heeft. 
Het thema voor 
deze morgen is: 

Bevende troost…!

Apocalyptische beelden in 
apocalyptische tijden

Lezing 1: Boek Openbaring en hoe wij lezen
Dit is belangrijk vanwege de velerlei visies op 
het boek Openbaring. Uitgangspunt daarbij 
is Openbaring 5.  
In de eerste lezing wordt inzicht gegeven te-
gen welke achtergrond het boek Openbaring 
gelezen moet worden. In deze lezing zal er 
ingezoomd worden op de inleidingsvragen, 
zoals auteurschap, tijd van ontstaan, vorm, 
opbouw, plaatsing in geheel van Schrift en de 
manier waarop we dit boek hebben te lezen. 

Lezing 2: Boek Openbaring en hoe wij leven

 Welke ‘bestrijdingsmiddelen’ staan ons 
hierbij ter beschikking?

3. Paulus maakt duidelijk dat het misplaatst 
is je vertrouwen te stellen op je besnijde-
nis. Toch heeft hij zelf zijn medewerker 
Timotheüs besneden (Handelingen 16:3). 
Waarom?

4. Waarin ervaart u de kracht van Christus’ 
opstanding? En hoe past u op uzelf toe 
wat Paulus noemt: de gemeenschap met 

Christus’ lijden en de gelijkvormigheid 
aan Zijn dood? 

5. Paulus schrijft in zijn geestelijke memoires 
over de grote verandering die zich in zijn 
leven heeft voltrokken. Hebben zich in 
uw geestelijke biografie ook schoksgewijze 
veranderingen voorgedaan? 

 Of was er sprake van een geleidelijke groei 
naar een ander inzicht? Vertel elkaar daar 
eens over. 

●  ToerustingsdagDhr. C.D. Groenendijk

Zaterdag 30 oktober 2021
I
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We denken daarbij aan vragen zoals: Hoe die-
nen we dit te lezen in de tijd waarin dit boek 
geschreven is door Johannes de apostel en welke 
consequenties heeft dit voor de christenen voor 
wie Openbaring in eerste instantie bestemd 
was? En wat betekent dat voor de tijden en de 
crisis die wij nu meemaken? Als uitgangspunt: 
Openbaring 17 - 18 en 21. 

De beide lezingen worden gehouden door 
ds. A.J. van den Herik uit Dordrecht.

De lezingen worden afgewisseld met samen-
zang van een Psalm.
Aan het einde van het programma is de sa-
menzang het Lutherlied “Een vaste burcht” de 
verzen 1 en 2. 

Een vraag stellen n.a.v. de lezingen is nu an-
ders. De vragen moeten direct worden aange-
leverd via groenendijkit.nl/mannenbond en 
u krijgt een invultabel om de vraag daarin te 
stellen en klik dan op verzenden.
De vragen komen dan bij ons binnen en deze 
gaan we doorgeven aan ds. A.J. van den Herik 
om ze tijdens de digitale bijeenkomst te beant-
woorden. 

De Toerustingsdag kunt u vinden: https://
kerkdienstgemist.nl/streams/1521278 of 
YouTube: https://www.youtube.com/c/
Rondzes/live
Op de website van de Mannenbond staan dan 
ook de linken om de livestream te vinden en 
de link voor het stellen van de vragen.
Ook voor deze digitale Toerustingsdag zijn er 
kosten die betaald moeten worden. Voor het 
overmaken van een gift, zie einde van dit pro-
gramma. 
Op de achterkant van deze Hervormde Vaan is 
het programma in het kort weergegeven.

Samenzang: Psalm 95 vers 1 en 4

1. Komt, laat ons samen Isrels HEER. 
Den rotssteen van ons heil, met eer, 
Met Godgewijden zang ontmoeten; 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,
Met een verheven lofgedicht 
En blijde psalmen, juichend groeten.

4. Want Hij is onze God, en wij 
Zijn ‘t volk van Zijne heerschappij, 
De schapen, die Zijn hand wil weiden; 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

2. Opening door de 1e voorzitter 
ds. J.H. Lammers

a. Gebed
b. Schriftlezing: Openbaring 3 : 14 - 22
Zevende brief: aan Laodicea
14. En schrijf aan de engel van de gemeente 
in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe 
en waarachtige Getuige, het begin van Gods 
schepping: 15. Ik ken uw werken, en weet dat 
u niet koud en niet heet bent. Was u maar 
koud of heet! 16. Maar omdat u lauw bent en 
niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn 
mondspuwen. 17. Want u zegt: Ik ben rijk en 
steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, 
maar u weet niet dat juist u ellendig, bekla-
genswaardig, arm, blind en naakt bent.18. Ik 
raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelou-
terd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte 
kleren, opdat u bekleed bent en de schande 
van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf 
uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen 

● Programma
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zien. 19. Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht 
en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. 
20. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als 
iemand Mijn stem hoort en de deur opent, 
zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd 
met hem gebruiken, en hij met Mij. 21. Wie 
overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op 
Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en 
Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. 
22. Wie oren heeft, laat hij horen wat de 
Geest tegen de gemeenten zegt.

c. Thema: Christus klopt aan de deur van 
ons hart n.a.v. Openbaring 3 : 20
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als ie-
mand Mijn stem hoort en de deur opent, zal 
Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met 
hem gebruiken, en hij met Mij.

3. Samenzang : Psalm 23 : 2 en 3
2. Ik vrees niet, neen, schoon ik door 
 duistre dalen;
In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen,
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden; 
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. 
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen, 
De tafel aan, voor mijner haat’ren ogen.

3. Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn 
blijdschap groeien,

En van Uw heil mijn beker overvloeien. 
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven, 
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven; 
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN, 
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren.

4. Referaat 1. door ds. A.J. van den Herik 
uit Dordrecht:

“Boek Openbaring en 
hoe wij lezen”

a. Schriftlezing: Openbaring 5 
De boekrol met de zeven zegels
1. En ik zag in de rechterhand van Hem Die 
op de troon zat, een boekrol, van binnen en 
van buiten beschreven, verzegeld met zeven 
zegels. 2. En ik zag een sterke engel, die 
met luide stem uitriep: Wie is het waard de 
boekrol te openen en zijn zegels te verbre-
ken? 3. Maar er was niemand in de hemel 
en ook niet op de aarde of onder de aarde 
die de boekrol kon openen of hem inzien. 
4. En ik huilde erg, omdat er niemand werd 
gevonden die het waard was die boekrol te 
openen, te lezen of in te zien. 5. En een van 
de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, 
de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de 
Wortel van David, heeft overwonnen om 
de boekrol te openen en zijn zeven zegels te 
verbreken.

Het Lam opent de boekrol
6. En ik zag, en zie: te midden van de troon 
en van de vier dieren en te midden van de 
ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 
zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de ze-
ven Geesten van God, die uitgezonden zijn 
over heel de aarde. 7. En Het kwam, en heeft 
de boekrol genomen uit de rechterhand van 
Hem Die op de troon zat. 8. En toen Het 
de boekrol genomen had, wierpen de vier 
dieren en de vierentwintig ouderlingen zich 
vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer 
en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de 
gebeden van de heiligen. 9. En zij zongen 
een nieuw lied en zeiden: U bent het waard 
om de boekrol te nemen en zijn zegels te 
openen, want U bent geslacht en hebt ons 
voor God gekocht met Uw bloed, uit elke 
stam, taal, volk en natie. 10. En U hebt ons 
voor onze God gemaakt tot koningen en 
priesters, en wij zullen als koningen regeren 
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over de aarde. 11. En ik zag, en hoorde een 
geluid van vele engelen rondom de troon, 
van de dieren en van de ouderlingen. En hun 
aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtal-
len en duizenden duizendtallen. 12. En zij 
zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht 
is, is het waard om de kracht te ontvangen, 
en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijk-
heid en dankzegging. 13. En elk schepsel dat 
in de hemel, op de aarde, onder de aarde en 
op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik 
zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan 
het Lam zij de dankzegging, de eer, de heer-
lijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. 14. 
En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier-
entwintig ouderlingen wierpen zich neer en 
aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.

5. Samenzang: Psalm 74 vers 16, 18 en 20

16. De dag is d’ Uw’; ook vormdet Gij den nacht; 
Gij schiept het licht, de zon met gloed en stralen; 
Door U is d’ aard’ gesteld in juiste palen; 
Elk jaarseizoen hebt Gij tot stand gebracht.

18. Geef ‘t wild gediert’, dat niets in ‘t
 woên ontziet,

De ziele van Uw tortelduif niet over; 
Laat, grote God, om een gehaten rover 
Uw kwijnend volk niet eeuwig in ‘t verdriet.

20. Dat elk verdrukt’ Uw bijstand eens erlang’; 
Laat, laat Uw volk niet schaamrood wederkeren; 
Maar wil van hen ellend’ en nooddruft weren, 
Opdat z’ Uw naam verheffen in gezang.

6. Referaat 2. door ds. A.J. van den Herik 
uit Dordrecht:

“Boek Openbaring en hoe 
wij leven”

a. Schriftlezing: Openbaring 17: 1-10, 18
De vrouw op het beest
1. En een van de zeven engelen die de zeven 
schalen hadden, kwam en sprak met mij en 
zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over 
de grote hoer laten zien, die aan vele wateren 
zit. 2. Met haar hebben de koningen van 
de aarde hoererij bedreven, en de bewoners 
van de aarde zijn dronken geworden van 
de wijn van haar hoererij. 3. En in de geest 
bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik 
zag een vrouw zitten op een scharlakenrood 
beest, dat vol van godslasterlijke namen was, 
met zeven koppen en tien hoorns. 4. En de 
vrouw was bekleed met purper en scharla-
ken, en getooid met goud, edelgesteente en 
parels, en zij had een gouden drinkbeker 
in haar hand, vol van gruwelen en van on-
reinheid van haar hoererij. 5. En op haar 
voorhoofd stond een naam geschreven Ge-
heimenis, het grote Babylon, de moeder van 
de hoeren en van de gruwelen van de aarde. 
6. En ik zag dat de vrouw dronken was van 
het bloed van de heiligen, en van het bloed 
van de getuigen van Jezus. En ik was bo-
venmate toen ik haar zag. 7. En de engel zei 
tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal 
u het geheimenis vertellen van de vrouw en 
van het beest dat haar draagt, dat de zeven 
koppen heeft en de tien hoorns. 8. Het beest 
dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal 
opkomen uit de afgrond en naar het verderf 
gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie 
niet vanaf de grondlegging van de wereld 
de naam geschreven staat in het boek des 
levens, zullen zich verwonderen als zij het 
beest zien, dat was en niet is, hoewel het er 
toch is. 9. Hier is het verstand dat wijsheid 
heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen, 
waarop de vrouw zit. 10. Ook zijn het zeven 
koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de 
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andere is nog niet gekomen, en wanneer hij 
komt, moet hij een korte tijd blijven. 18. En 
de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, 
die koninklijke heerschappij voert over de 
koningen van de aarde.

b. Schriftlezing: Openbaring 18: 1- 4
Val van Babylon
1. Hierna zag ik een andere engel neerdalen 
uit de hemel. Hij had grote macht, en de 
aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. 
2. En hij riep uit met krachtige stem: Zij is 
gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en 
een woonplaats van demonen geworden, een 
schuilplaats voor allerlei onreine geesten en 
een schuilplaats voor allerlei onreine en weer-
zinwekkende vogels. 3. Want van de wijn van 
de toorn van haar hoererij hebben alle volken 
gedronken, en de koningen van de aarde 
hebben hoererij met haar bedreven, en de 
kooplieden van de aarde zijn rijk geworden 
door de kracht van haar losbandig leven. 4. 
En ik hoorde een andere stem uit de hemel 
zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u 
geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u 
niet van haar plagen zult ontvangen

c. Schriftlezing: Openbaring 21: 1- 8
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, want de eerste hemel en de eerste 
aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er 
niet meer. 2. En ik, Johannes, zag de heilige 
stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van 
God uit de hemel, gereedgemaakt als een 
bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 
3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel 
zeggen: Zie, de tent van God is bij de men-
sen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen 
Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn 
en hun God zijn. 4. En God zal alle tranen 

van hun ogen afwissen, en de dood zal er 
niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht 
of moeite zal er meer zijn. Want de eerste 
dingen zijn voorbijgegaan. 5. En Hij Die op 
de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen 
nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want 
deze woorden zijn waarachtig en betrouw-
baar. 6. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. 
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en 
het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets 
te drinken geven uit de bron van het water 
des levens. 7. Wie overwint, zal alles beërven, 
en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal 
voor Mij een zoon zijn. 8. Maar wat betreft 
de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, 
moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, af-
godendienaars en alle leugenaars: hun deel is 
in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit 
is de tweede dood.

7. Samenzang: Psalm 97 vers 1, 6 en 7

1. God heerst als Opperheer;                 
Dat elk Hem juichend eer’; 
Gij, aarde, zee en eiland, 
Verheugt u in uw Heiland. 
Hem dekt met majesteit 
Der wolken donkerheid; 
Hij vestigt Zijnen troon 
Op heil’ge rijksgeboôn, 
Vol recht en wijs beleid.

6. Beminnaars van den HEER, 
Verbreiders van Zijn eer, 
Hoopt steeds op Zijn genade, 
En haat altoos het kwade.
Hij, die in tegenspoed 
Zijn gunstgenoten hoedt, 
Verleent hun onderstand, 
En redt z’ uit ‘s bozen hand, 
Die op hun onschuld woedt.
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7. Gods vriend’lijk aangezicht, 
Heeft vrolijkheid en licht 
Voor all’ oprechte harten, 
Ten troost verspreid in smarten. 
Juicht, vromen, om uw lot; 
Verblijdt u steeds in God; 
Roemt, roemt Zijn heiligheid; 
Zo word’ Zijn lof verbreid 
Voor al dit heilgenot.

8. Afscheid nemen van bestuursleden 
ds. J.P. Nap en dhr. C. Oosterom en voor-
stellen van de nieuwe bestuursleden ds. 
H.J.T. Lubbers en dhr. A. Kreijkes door de 
voorzitter ds. J.H. Lammers.

9. Toezingen van oud en nieuwe 
bestuursleden (staande)

Psalm 134 vers 3
Dat ‘s HEEREN zegen op u daal’; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal’; 
Hij schiep ‘t heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER.

10. Bespreking van de ingekomen vragen 
door ds. A.J. van den Herik

11. Sluiting door ds. E. de Mots
Dankgebed
12. Samenzang: Een vaste burcht : 1 en 2 
(staande)
1. Een vaste burg is onze God,                                                                   
een toevlucht voor de zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

2. Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
die God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar op de troon:
de zeeg’ is ons beschoren.

Vragen bij elk referaat:

Referaat 1. 
Boek Openbaring en hoe wij lezen.
Lees Openbaring 5. Het Lam is als enige 
bevoegd en in staat om de verzegelde boekrol 
te openen. Het Lam is de Heere Jezus. 
1.  Waarom wordt Hij het Lam genoemd? 
2.  Welke namen draagt Hij nog meer 
 (vers 5). 
3.  Welke bijzondere kenmerken heeft dat 

Lam en wat zegt dat ons (vers 6). 
4.  Waarom zou het Lam als de enige de ze-

gels van het boek kunnen verbreken? En 
wat betekent dat?

5.  Welke troost en bemoediging haalt u uit 
dit gedeelte?

Referaat 2. 
Boek Openbaring en hoe wij leven.
Lees Openbaring 17:1-10,18; 18: 1-4; 21:1-8
Openbaring 17 en 18 gaan over de grote stad 
Babylon. Zij is de verpersoonlijking van de 
zonde. De machten van de wereld hebben 
zich nauw met haar verbonden (‘hoererij’).
1.  Welke zonden worden genoemd? Zie o.a. 

17:3-4 en 18:3. Wat herkennen we daar-
van in onze tijd? 

2.  Waarom is de verbinding van goddeloos-
heid en macht zo gevaarlijk?
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●  Overlijdensberichten
 

●  Organisatienieuws
Wijzigingen adresboekje 2015

De volgende wijziging in ‘het Adresboekje’ 
doorvoeren: 

1) de MV ‘Wees een zegen’ te Putten (blz. 30) 
heeft een nieuwe secretaris: dhr. A. Klinck, 
Aaltsengoed 118, 3882 KJ Putten
                        
Met vriendelijke dank voor uw medewerking,

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

‘Want het leven is voor mij Christus
en het sterven is voor mij winst’

Fil.1:21

Met droefheid geven wij kennis dat
de Heere op Zijn tijd tot Zich heeft 
genomen ons trouw en meelevend lid

 GERARD VERBOOM

in de leeftijd van 77 jaar.

Met dankbaarheid denken wij terug
aan de vele jaren dat hij zich voor onze 
vereniging heeft ingezet.
De Heere schenke Zijn troost  aan zijn
vrouw, kinderen, kleinkinderen en 
familie.

Bestuur en leden van de 
mannenvereniging
‘Onderzoekt de Schriften
te Gouda’

Gouda, september 2021

3.  Waartoe worden we opgeroepen en wat 
betekent dat concreet (18:4)

4.  De hoer uit Openbaring 17 is de afzichte-
lijke tegenhanger van de bruid uit Open-
baring 20-21. Maak eens een vergelijking 
tussen deze twee?

5.  Welke vermaning, aansporing en troost 
haalt u uit deze gedeelten.

Referaat boekje 
Van de referaten is een boekje gemaakt en 
die is nu te bestellen bij de 2e secr. C.D. 
Groenendijk, Koolmees 35, 2986 VB Rid-
derkerk of mailadres c.d.groenendijk@
hotmail.com en de prijs per boekje zal onge-
veer tussen € 2,- en € 2,50 uitkomen en dit 
is afhankelijk van de oplage die in één keer 
gemaakt kan worden en is excl. portokosten. 
Bij bestelling van meerdere boekjes (probeer 
dit per vereniging te organiseren) zullen de 
portokosten lager zijn en zal aangegeven 
worden wat de totale prijs dan zal zijn. 

Collecte onkosten
Ook voor deze digitale Toerustingsdag zijn 
er kosten die betaald moeten worden. Uw 
bijdrage kunt u overmaken naar bankre-
kening: NL08 RABO 0377871559 t.n.v. 
Herv. Mannenbond op G.G. te Nijkerk 
o.v.v. Toerustingsdag 2021. Of door ge-
bruik te maken van de QR-code zoals hier-
onder is afgebeeld en met de camera van uw 
mobiel is te scannen.
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Met droefheid geven wij u kennis dat 
is overleden ons trouw en meelevend 
lid van de Mannenvereniging

KLAAS VAN DER WAL

op de leeftijd van 77 jaar.

Wij zullen zijn positieve inbreng mis-
sen op onze verenigingsavonden.
De HEERE ondersteune zijn vrouw en 
kinderen in dit verlies.

Mannenvereniging Tolle Lege
Goedereede

Augustus 2021

‘k Zal dan gedurig bij U zijn 
Psalm 73:12

Op 6 september 2021 bereikte ons het 
bericht dat de Heere op Zijn tijd uit 
ons midden heeft weggenomen ons 
trouw en meelevend lid

PiETER SONNEVELD

op de leeftijd van 90 jaar.

Vele jaren heeft hij onze vereniging 
mogen leiden als voorzitter. Wij ge-
denken hem in dankbaarheid. De 
Heere vertrooste de kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen in dit grote 
verlies.

Bestuur en leden M.V. 
‘Door Onderzoek tot Wetenschap’
te Bleiswijk

Bart Jan Spruyt, School 
met een hoge opdracht, 
uitgeverij De Banier, 2020, 
344 blz., prijs €32,50

Vijftig jaar geleden, in 
augustus 1970, kwam in 
Rotterdam-Zuid de eerste 
reformatorische scholen-

gemeenschap tot stand: het Reformatorisch 
Atheneum, later bekend geworden als de 
Guido de Brès. Vijfentwintig jaar later fuseer-
de deze school met de Revius, de Marnix en 
de De Swaef tot het Wartburg College. Bart 
Jan Spruyt, die als jongere leerling was op de 

●  Boekbespreking

 
Psam 138 vers 8

Op 25 augustus is door de Heere thuis 
gehaald ons zeer gewaardeerd lid

HENDRiK DE LEEUW

op de leeftijd van 90 jaar.

Hij was ruim 50 jaar lid van de Man-
nenvereniging in Mastenbroek, daar-
naast bezocht hij vanaf ca. 2013 ook 
onze verenigingsavonden. 
Wij zullen zijn aanwezigheid en be-
trokkenheid missen.

Ons hartelijk medeleven gaat uit naar 
zijn kinderen en kleinkinderen

Mannenvereniging ‘Calvijn’
Genemuiden
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●  oud-Hoofdbestuur

●

1e voorzitter: Ds. J.H. Lammers
Vlinderlaan 116, 3863 GK Nijkerk
T 033 2000592 • j.h.lammers1@gmail.com

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@hotmail.com

1e penningmeester: Dhr. A. Kreijkers
Baankamp 6, 7462 TD Rijssen
T 06 28427056 •
tonny@qualityfinance.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)
Pelikaan 34, 2986 TB Ridderkerk
T  0180 424636 • predikant@rondzes.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

Lid: Ds. H.J.Th. Lubbers
Jacobshoeve-Erf 6, 3931 RZ Woudenberg
T 033 2861207 • 

h.j.t.lubbers@hervormdwoudenberg.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

Guido de Brès en later docent, beschrijft de 
geschiedenis van deze scholen. Het doel van 
de school was om het geloof op gereformeer-
de grondslag door te geven aan een nieuwe 
generatie. Aanvankelijk was er een sterke 
drang tot contrast. Dat was nodig in een tijd 
dat het protestants-christelijk onderwijs ver-
waterde in een tijd van ontkerkelijking. Het 
ideaal was: een veilig thuis voor christelijke 
vorming. Meer en meer moest er worden na-
gedacht over de roep om vernieuwingen en 
veranderingen die aangedragen werden van 
de kant van de overheid en de samenleving. 
De school is een gulden middenweg gegaan 
van aanpassing en verloochening enerzijds 
en verstarring anderzijds, Aan de ene kant 
is er trouw aan de traditie, aan de andere 
kant wordt deze traditie in gesprek gebracht 
met het moderne leven. Aan de orde komt 
de vraag of de school niet vaak al te gemak-
kelijk is meegegaan met vernieuwingen. 
In het boek treffen we interviews aan met 
velen die gewerkt hebben of werken op de 
scholengemeenschap. Interessant is de lijst 
met de eerste honderd leerlingen, zeker als 
je de namen tegenkomt van bekenden. Er 
is een artikel opgenomen van dr. W. Aal-
ders, getiteld: Hebben de Drie formulieren 
van Enigheid onderwijskundige betekenis? 
Omdat onze vier kinderen op de scholenge-
meenschap gevormd zijn, sprak het boek mij 
enorm aan. Als ouders zijn we altijd dank-
baar geweest voor het goede onderwijs dat 
onze kinderen ontvingen. Het boek is niet 
alleen aansprekend voor (oud)leerlingen en 
hun ouders, maar voor ieder die zich betrok-
ken weet op het christelijk onderwijs. Het 
bijbelgetrouwe onderwijs staat onder druk 
van het moderne denken. We hopen en bid-
den dat onze jongeren in de toekomst nog 
vele jaren gevormd kunnen worden vanuit 
de grondslag van het Woord van God.     

ds. J.H. Lammers
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●  oud-Hoofdbestuur

Even voorstellen… mr. A. Kreijkes, Rijssen

Na ruim 50 jaar als penningmeester in het hoofd-
bestuur van de mannenbond te zijn geweest heeft 
dhr. C. van Oosterom zijn taken aan mij overgedra-
gen. Vanuit mijn dagelijkse werk zie ik veel overeen-
komsten met het penningmeesterschap en hoop dan 
ook mijn steentje te kunnen bijdragen aan de man-
nenbond en er ook van te leren. 

Sinds enkele jaren ben ik lid van de plaatselijke man-
nenvereniging en hoop dat nog vele jaren te blijven.

Voor ons allen geldt: Leer ons zó onze dagen tellen, 
dat wij een wijs hart verkrijgen (Psalm 90:12).
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Bond van Hervormde Mannenverenigingen op G.G.

UiTNODiGiNG
voor de 

TOERuSTINGSDAG 2021
D.V. ZATERDAG 30 OKTOBER 

       Dit jaar ook geen ontmoeting in Putten maar een 
digitale ontmoeting vanuit Ridderkerk - Ichthuskerk
        Aanvang: 10.00 uur – Einde: ca.12.15 uur

●  Thema: “Bevende troost...!”
Apocalyptische beelden in apocalyptische tijden

AGENDA:
   1. Opening door de 1e voorzitter, ds. J.H. Lammers

   2. Referaat 1 door ds. A.J. van den Herik uit Dordrecht

● “Boek Openbaring en hoe wij lezen”
   3. Referaat 2 door ds. A.J. van den Herik uit Dordrecht
 

● “Boek Openbaring en hoe wij leven”
  4. Afscheid nemen van bestuursleden ds. J.P. Nap en 
   dhr. C. Oosterom en voorstellen van de nieuwe bestuursleden 

   ds. H.J.T. Lubbers en dhr. A. Kreijkes door de voorzitter

  5. Bespreking van de ingekomen vragen

  6. Sluiting door ds. E. de Mots

De Toerustingsdag kunt u vinden: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521278 of  
YouTube: https://www.youtube.com/c/Rondzes/live
De vragen kunnen digitaal direct worden aangeleverd via 
groenendijkit.nl/mannenbond en u krijgt een invul tabel om de vraag daarin te stel-
len en klik dan op verzenden.                                                                C.D.G. (2e secr.)


