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Einde vakantie
Als u dit nummer ontvangt van de Hervormde Vaan, is de vakantieperiode voorbij. Er 
waren in de afgelopen zomer in Europa bosbranden en overstromingen. Ook het zuiden 

van ons land kreeg te maken met veel wateroverlast ten gevolge van regenval. De schade is enorm. In de 
wereld is veel onrust. Haïti werd opnieuw getroffen door een aardbeving. We schrokken van de snelle 
opmars van de Taliban in Afghanistan en de schrijnende situatie, waarin velen zijn na het vertrek van de 
Amerikaanse militairen. Te midden van de onrust in de wereld en misschien ook wel in uw eigen leven, 
vertrouwen we erop: de Heere regeert. 

Opening winterwerk 
Hoe gaat het winterwerk verlopen? Nog steeds duurt de coronacrisis voort. Als de cijfers gunstig zijn, 
komt er binnenkort een einde aan de anderhalve meter samenleving en worden zelfs alle beperkingen 
opgeheven. Gebeurt dat ook? We hopen in ieder geval dat u als Mannenvereniging elkaar weer kunt ont-
moeten rond de geopende Bijbel.  

Streekvergaderingen 
De streekvergaderingen die gepland waren voor 2021, schuiven we door naar Deo Volente volgend jaar. 
Hiervoor worden t.z.t afspraken gemaakt.       

Toerustingsdag
We zien uit naar de gezamenlijke Toerustingsdag op zaterdag 31 oktober. Er zal alleen een ochtendpro-
gramma zijn. Omdat er te weinig zekerheid is over het verloop van de coronacrisis, zal deze dag digitaal 
gehouden worden. Als suggestie geven we u al vast mee dat u als plaatselijke vereniging samen de Toerus-
tingsdag meemaakt vanuit uw verenigingsgebouw. U kunt er voor kiezen om daarna gemeenschappelijk 
de lunch te gebruiken en door te praten over de ochtend. Aan ds. Van de Herik die de lezingen over de 
Openbaring van Johannes houdt, vragen we om een paar gespreksvragen te formuleren. Op de Toerus-
tingsdag nemen we afscheid van broeder Oosterom en ds. Nap.
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Wonen op de lofzang
aar woont God? Vraag het aan een 
kind. Het wijst naar boven. In de he-

mel. Daar woont God. Alleen woont God 
ook onder ons? Psalm 22 zegt: ‘God woont 
op de lofzangen van Israël’! Daar is Hij. Daar 
troont Hij. Waar de lof klinkt, gebeurt het. 
God neemt plaats op de lofzang. Als een ere-
troon. Je ziet het voor je. 
Er wordt (weer) gezongen in kerken en 
gemeenten. De lof stijgt omhoog en God 
neemt plaats op Zijn erezetel. Liturgie is 
immers geen gezellig onderonsje. Je kunt er 
niet mee aanrommelen. Het is geen vorm 
van entertainment of theater. Liturgie gaat 
om God. ‘U alleen, U loven wij’! Zo worden 
we bevrijd van onszelf. We verliezen ons aan 
God. Hij alleen blijft over. 

Loven
Psalm 150 gooit alles daarvoor in de strijd. 
Het lied begint en eindigt met de uitroep 
Halleluja. En wel tien keer klinkt dat woord 
loven. Het wordt ons bevolen: ‘Looft God. 
Looft Hem’! Dat is trouwens een verrukkelijk 
woord. Loven is niet minder dan aanprijzen, 
hoog opgeven, doen glanzen, vieren. Zoals 
een bruid op haar bruiloftsdag. Ze wordt in 
het midden van de kring gezet. Iedereen be-
wondert haar. Glorieus straalt ze. Grandioos 
is ze gekleed. De bruid is het gevierde mid-
delpunt. Zo roept dit lied ons toe om God 
het gevierde middelpunt te laten zijn. 

Alles moet daaraan meewerken. Daar loopt 
onze liedbundel op uit. ‘U alleen, U loven 
wij’!

Vier vragen
Psalm 150 kun je onthouden als een ant-
woord op vier vragen: waar, waarom, waar-
mee, door wie? 
Want waar loof je God? In het heiligdom. 
Daar wordt de liturgie gevierd. Het is tot in 
de puntjes geregeld. Priesters doen dienst. 
Levieten zijn aangesteld. Vierduizend mu-
sici. Tweehonderdachtentachtig volleerde 
zangers. Kijk maar na in 1 Kronieken 23. In 
het heiligdom is God in al Zijn heerlijkheid 
het middelpunt. Alles werkt daaraan mee. 
Alleen de Psalm heeft het niet alleen over het 
heiligdom. Ze zingt ook over het loven in 
Zijn machtig hemelgewelf. Boven en onder 
de hele hemelkoepel. Overal moet de lof 
klinken. De liturgie breekt door de wanden 
van het heiligdom heen. Tot op de straten. 
Tot in de huizen. Tot op de pleinen. Tot in 
de hemel. Looft God! 
Alleen waarom loof je de Heere dan? Om 
Zijn machtige daden. De daden van schep-
ping en verlossing. Nieuwtestamentisch 
gezegd: daden van verzoening en bevrijding 
gedaan in Jezus Christus. Hij Die kwam om 
te verlossen uit duivel, doem en dood. 
Maar waarmee loof je de Heere? Nou, kijk de 
psalm maar na. De psalmist deelt royaal mu-

●  Meditatie

W

Beproefde lofzegging!
Laat alles wat adem heeft de HEERE loven, Hallelujah.

Psalm 150: 6

Ds. J. Molenaar
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e droogte in Israël duurt voort. Inmid-
dels zijn een paar seizoenen voorbij en 

de Heere houdt dauw en regen in, zowel 
de bekende vroege als late regen. Na twee 
zeer droge zomers mochten we gelukkig een 
andere zomer ontvangen. In Israël is níets 
gevallen. Dan, ‘na vele dagen’ spreekt de 
HEERE tot Elia. In het derde jaar. Uit Lukas 
4:25 en Jakobus 5:17 horen we over drie jaar 
en zes maanden. Het kan hier betekenen ‘het 
derde groeiseizoen’; voor de derde keer is er 

geprobeerd te zaaien en te planten, maar het 
is alles tevergeefs geweest. Hier kan ook ge-
dacht worden aan de ruim twee jaar dat Elia 
bij de weduwe heeft gewoond. In het derde 
jaar krijgt hij een boodschap.
Elia staat voor God en wacht op nadere 
orders. Wel, die komen. Een profeet zoekt 
het goede voor volk en vaderland. Ook hij 
wordt beproefd door de oordelen. Hoe lang 
zal het volk nog moeten zuchten? En, hoe 
is het geestelijk met hen gesteld? Is er een 

●  Bijbelstudie o.t.Ds. A. Snoek

Elia ontmoet Achab
Lezen 1 Koningen 18: 1-20

D

ziekinstrumenten uit. Negen in totaal: sjofar, 
luit, harp, tamboerijn, reidans, snarenspel, 
fluit, heldere cimbalen en luid klinkende 
cimbalen. Alle instrumenten doen mee. En 
weet u waarom? Zodat na negen instrumen-
ten, het tiende instrument zal klinken gaan. 
Het tiende instrument? Jazeker, hoor maar: 
‘Alles wat adem heeft love de HEERE’. 
Wie loven dus God? De instrumenten willen 
ons brengen bij dit einddoel. Dat alles wat 
ademt de HEERE loven zal.  Daar gaat en 
moet het heen, zodat God het gevierde mid-
delpunt zal zijn en blijven.

Ons leven
En nu kom ik dus weer in beeld, want hoe 
staat het met deze lofzegging in mijn leven. 
‘Lof komt van geloof ’, zegt Calvijn. Zonder 
geloof komt er geen lof in ons leven. Hoog-
uit pochen over mezelf. Opvallend vrijpostig 
of vals bescheiden. Dan blijf ik zelf in het 
middelpunt staan. Zo komt mijn leven niet 

tot Zijn doel. Alleen moet ik hier nu stop-
pen? Hoe deed Jezus het eigenlijk? Weet u 
wat me opviel? Hoe dichter bij het kruis, hoe 
dieper de lofzegging. Hij heeft de psalmen 
in- en uitgeademd. Zijn verdriet, Zijn Gods-
gemis, Zijn pijn, maar ook Zijn lof. Mis-
schien kent u het maar al te goed. U gaat een 
kruisweg. Uw eigen ik gaat ondersteboven. 
U denkt steeds vaker: hoe kom ik nu ooit 
nog op de toonhoogte van Psalm 150? De 
andere psalmen. U herkent ze. U doorleeft 
ze. U ademt ze in en uit. Het Godsgemis, de 
schuldverslagenheid, de pijn, het verdriet, 
maar de lof? Alleen wacht eens. Juist het ge-
kruisigde leven zal zingen gaan. Psalm 150 
is niet voor toppers in het geloof, want de 
Geest doorademt mij. Midden in mijn gemis 
en pijn maakt de Geest mij Christusgelijk-
vormig. Hoe dichter bij het kruis, hoe dieper 
de lof klinken mag. Onderweg naar het Ko-
ninkrijk van Hem waarin Hij het gevierde 
middelpunt zal zijn en blijven.
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buigen gekomen? De opdracht is kort ver-
woord. Ga en vertoon jezelf aan Achab. Dat 
is geen geringe boodschap, hierna (vers 10) 
horen we immers dat er dringend naar Elia is 
gezocht. Het waarom laat zich raden. In de 
afgelopen tijd leek een ware klopjacht op de 
profeet te zijn gehouden. De regering van de 
omliggende landen werd de eed afgenomen 
dat Elia niet in hun land vertoefde. God 
verblindt ogen en waarborgt de veiligheid 
van Zijn knecht. Nota bene in het thuisland 
van Izebel was Elia te vinden. Daarentegen 
zijn anderen de eeuwen door opgespoord en 
veroordeeld.
De reden waarom hij door God wordt ge-
zonden is Zijn goedheid en genade; louter 
Zijn welbehagen. Ik zal regen geven op de 
aardbodem. Uit Eigener beweging. Want, 
was er gedurende de magere jaren sprake van 
bekering? Wanneer de regen wordt gezon-
den is onbekend, maar de belofte van God 
geeft verwachting. Zal het volk nu wél zich 
bekeren? Elia gaat. Na enkele jaren weer te-
rug in eigen land ziet hij wat de dienst aan 
Baäl inhoudt; geen vruchtbaarheid, maar 
verdorde akkers en verdroogde wijnranken. 
Overigens, wat een heerlijke taak om na de 
vloek van droogte de zegen van de regen te 
verkondigen.
Ik zal … Uiteindelijk draait daar het hele wel 
en wee van land en volk om. De zegen komt 
van Boven. Wie roemt, roeme in de Heere.

Situatie
De verzen 2b-6 vormen een kort intermezzo. 
Getekend wordt de erbarmelijke toestand in 
bijvoorbeeld de hoofdstad Samaria, de resi-
dentie van de koning. De ingehouden zegen 
was aan zijn tafel en in zijn keuken merk-
baar. Hoe schrijnend zal de situatie in de rest 
van het land zijn?! Tevens maken we kennis 

met de hofmeester van Achab, Obadja. Het 
reilen en zeilen van het paleis rustte op zijn 
schouder. Een bijzondere man. Allereerst, 
zoals zijn naam betekent, dienaar of knecht 
van Jahwèh, Israëls God, de allerhoogste 
Koning. Hij vreesde de HEERE zeer. Achter 
zulke woorden gaat een teer leven met God 
schuil. Een man van Woord en gebed, met 
grote eerbied voor zijn God. Voor hij straks 
iets van zichzelf vertelt (vers 12-13), getuigt 
de Heilige Geest er reeds van. Vaker hebben 
mannen met grote godsvrucht goddeloze 
koningen gediend. Te denken valt aan Jozef, 
Daniël en Nehemia. Hoe Obadja daar te-
recht is gekomen weten we uit de Bijbel niet. 
Toch gebeurde het meer dat met name chris-
tenen de rechterhand waren van de vorst. 
Zij waren trouw, integer en deden hun werk 
(zie Lukas 12:35 e.v.; Romeinen 13:1-7; 1 
Timotheüs 2:1-4). Ongetwijfeld moet Achab 
hiervan iets hebben gemerkt. Wie God dient, 
aanbidt geen afgoden. Waar de koning níets 
van wist was de missie van Obadja. In het 
diepste geheim verborg hij twee groepen van 
elk 50 profeten en gaf ze voedsel. Dat was 
nodig, want koningin Izebel liet iedere voor-
ganger oppakken en vermoorden. Er mocht 
er niet één overblijven. De duivel richt zijn 
pijlen ook vandaag op de ambtsdragers in de 
gemeente. Of ze worden opgepakt dan wel 
door zonden worden verleid, of in de ver-
kondiging niet meer de vinger mogen leggen 
bij verordeningen en wetten die tegen Gods 
heilzame geboden ingaan. Gods stem moet 
tot zwijgen worden gebracht. Te midden 
van deze wereld verstaat Obadja zijn roeping 
en taak tot opbouw van Gods Koninkrijk. 
Hier sta ik, ik kan niet anders. Hij leek op 
de Knecht van de Heere, Jezus Christus. In 
alles is Hij getrouw geweest. Het zij ons aller 
gebed om op de plaats waar God ons stelt 
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dienstbaar te zijn aan Zijn Woord en gebod. 

Ontmoeting met Obadja
De Bijbelschrijver leidt ons naar de kern van 
het hoofdstuk, de ontmoeting met Elia en 
het spreken van God op de Karmel. Achab 
en Obadja verdelen het land om gras en 
water te zoeken voor de muilezels en de 
paarden. Straks zal men elkaar rapport uit-
brengen. Muilezels zijn lastdieren en paarden 
bestemd voor het leger. De honger treft han-
del en militaire macht. Het eens zo welva-
rend en machtig koninkrijk is de ondergang 
nabij. Liever zoeken naar gras dan roepen tot 
God. Wat kan een mens in nood zich verhar-
den. In plaats van de oorzaak liever eerst de 
kwaal genezen. 
Het is Obadja die Elia onderweg tegen 
komt. Wat? U daar, mijn heer Elia?! De man 
die onvindbaar scheen. Ineens is hij daar. De 
profeet wordt herkend en met hoogachting 
aangesproken. Onmiddellijk volgt een bevel 
om zijn heer Achab te vertellen dat Elia op 
hem wacht. Uit het antwoord blijkt een ze-
kere vrees van Obadja. Is het kleingeloof wat 
hem parten speelt? Wat te doen als Achab 
hier komt en Elia is er niet meer? Hij moet 
er wel zekerheid over hebben. Het zou im-
mers zijn dood betekenen! Obadja kijkt 
daarbij in zijn hart: ‘Is er een bepaalde zonde 
door mij gedaan?’ Obadja vertelt wat al hier-
boven kort is besproken. Overal is gezocht 
naar Elia. Weet u dan ook niet wat in het 
allerdiepst geheim gebeurt met 100 profeten? 
Ik mag de Heere al vanaf mijn kindse jaren 
liefhebben en dienen. Zeg het me, Elia. Ko-
ning Achab gaat bij bedrog niets en niemand 
uit de weg.
De Geest van de Heere zou u kunnen weg-
nemen. Dat gebeurde ook met de evangelist 
Filippus (Hand. 8:39). Nee, dat zal niet ge-

beuren. Een bekende spreuk volgt: Zo waar 
de HEERE van de legermachten leeft. Dat 
mag Obadja troosten. In Zijn hand mag je 
je beschermd weten. Voor Zijn aangezicht 
staan we toch?! Vandaag zal ik Achab ont-
moeten. Op deze plaats.

Ontmoeting met Achab
Met deze boodschap is Obadja naar koning 
Achab gegaan. Zodra de koning Elia ziet, 
legt deze zijn hart open. ‘Daar heb je hem 
die Israël in het ongeluk heeft gestort.’ Geen 
ontvankelijk, maar een opstandig hart. Uit-
varend tegen Elia en tegen God. Aan Hem 
hebben we dit te ‘danken’. ‘Waar geen leven 
is in de bekeringsweg, daar worden de oorza-
ken van de rampzaligheid in de wijde omtrek 
gezocht. De kerk heeft de schuld en de kerk-
mensen, de dominee en de … We slaan er 
op los met de ongenadige stok, die altijd te 
vinden is. Alles en iedereen verwijtend, maar 
zelf buiten schot’. 
Elia antwoordt onverschrokken. Ongezouten 
wordt de waarheid gezegd. Ú bent het zelf 
die Israël in het ongeluk gestort hebt. Het is 
in lijn van het voorgeslacht én de familiele-
den die nu leven. Zo vader, zo zoon. Achab 
spant persoonlijk de kroon, erger dan de 
anderen (1 Koningen 16:30-33). Als Nathan 
bij David: U bent die man. Achabs hart en 
wijze van leven ligt open. Er was van geen 
enkele bekering tót en verootmoediging 
vóór God sprake. Achab hoort wie hij is 
en op welke wijze hij zijn koninklijk ambt 
heeft verwaarloosd. Gods geboden verlaten, 
en daarmee ook de Heere Zelf, en de Baäls 
gediend. Ja, het treft met name het eerste 
gebod!
Daar laat Elia het bij en geeft bevel om het 
volk en de vele profeten van Baäl en Asjera 
te verzamelen op de berg Karmel. Dat doet 
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●  Bijbelstudie n.t.Ds. H. Russcher

Schijnen als lichten in de wereld
Filippenzen 2 : 12-30

V
Werk aan uw eigen zaligheid

anaf vers 12 geeft Paulus opnieuw een 
aantal praktische vermaningen. Hij her-

innert zijn lezers aan hun gehoorzaamheid 
toen hij bij hen was. Maar ook nu hij door 
zijn gevangenschap afwezig is, moeten ze 
gehoorzaam blijven. In Christus hebben ze 
daarvoor het grote voorbeeld. Zijn gehoor-
zaamheid moet in hun leven doorwerken. 
Paulus laat doorschemeren hoe belangrijk 
dit is: hun zaligheid is ermee gemoeid! Hij 
wekt zijn lezers op aan hun eigen zaligheid 
te werken. Niet dat hun behoud hun eigen 
prestatie is. Wel wordt van de gelovigen 
gehoorzaamheid aan Christus gevraagd, en 
nederigheid ten opzichte van elkaar. Met de 
woorden ‘met vrees en beven’ laat Paulus zijn 
lezers voelen hoeveel er op het spel staat. 

Ze hoeven niet in voortdurende angst voor 
God of in wurgende onzekerheid te verkeren. 
Wel dienen ze de ernst te beseffen van de 
zaak die aan de orde is en de eerbied die ze 
God verschuldigd zijn.
Mochten de Filippenzen de indruk hebben 
gekregen dat hun behoud afhankelijk is van 
hun eigen inspanningen, dan neemt Paulus 
dat misverstand direct weg in vers 13: God 
is het Die zowel het willen als het werken in 
hen werkt. Ons behoud is niet ons eigen pro-
ject, ook is er geen sprake van een samenwer-
kingsverband tussen God en mens, waarin 
beiden een aandeel hebben in het bewerken 
van het heil. Onze verlossing is van begin tot 
eind Gods werk. Daarbij schakelt Hij ons 
echter niet uit maar in. Dat blijkt uit het re-

Achab! Zoals Elia gebiedt, gebeurt. Allen 
verzamelen zich op de Karmel.

Vragen
1.  Onze derde zomer op rij bracht ons totaal 

ander weer. Hoe is uw reactie geweest? 
Bijbels?

2.  Obadja heeft een hoge en verantwoorde-
lijke positie. Zou u op zo’n plaats kunnen 
en willen dienen? Motiveer. Wat hebben 
onze christen-politici nodig? Op welke 
wijze ondersteunt u hen?

3.  Obadja vreesde de Heere van zijn kinds-
heid af. Zijn er meer voorbeelden van te 

vinden in de Bijbel? Probeer eens uit uw 
eigen leven te beschrijven wat dat ‘vrezen’ 
inhoudt? Op welke wijze draagt u zorg 
voor de instandhouding van de Kerk? 

4.  De Heilige Geest kan zelfs mensen ver-
plaatsen. Noem met elkaar een aantal 
zaken die met name het werk van de 
Heilige Geest zijn. (Bijv. Johannes 14 en 
16 en Romeinen 8). Wat is voor u het 
belangrijkste werk? Waarom? 

5.  Achab vaart uit tegen Elia. Hoe reageert u 
op zorgen en tegenslagen? Hoe kan daar 
verandering in komen? Wat zou daarbij 
kunnen helpen?
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dengevende ‘want’ aan het begin van vers 13. 
Dat God onze zaligheid werkt, is geen reden 
om met de handen over elkaar te zitten maar 
om zelf onze zaligheid uit te werken. Genade 
maakt geen luie mensen, maar doet ons in 
het leven van elke dag vrucht dragen.

Sterren in de nacht
Ook in de volgende verzen blijft de apostel 
wijzen op het belang van gehoorzaamheid 
aan God. Dat raakt niet alleen het uiterlijk 
gedrag van de Filippenzen maar ook hun 
innerlijke houding. Ze moeten alles doen 
‘zonder morren en meningsverschillen’. Het 
woord ‘morren’ wordt in het Oude Testa-
ment vaak gebruikt voor de houding van het 
volk Israël tijdens de reis door de woestijn 
naar het beloofde land. De Israëlieten waren 
ontevreden en vol wantrouwen tegenover 
de Heere en Mozes. Van de lezers wordt wat 
anders gevraagd: ze moeten zich niet onwil-
lig maar blijmoedig laten meenemen in wat 
God van hen vraagt. Dat heeft een heilzaam 
effect op hun leven in de wereld. Als kin-
deren van God zijn ze dan onberispelijk en 
oprecht. 

Heel scherp zet Paulus de tegenstelling aan 
met de wereld om hen heen. Die wordt 
aangeduid als een ‘verkeerd en ontaard ge-
slacht’. In Deuteronomium 32:5 gebruikt 
Mozes deze woorden voor het volk Israël, en 
de Heere Jezus spreekt over zijn ongelovige 
tijdgenoten als een ‘ongelovig en ontaard 
geslacht’ (Matt. 17:17).

Paulus schrijft dit niet met de bedoeling dat 
zijn lezers hoogmoedig zouden neerkijken 
op hun omgeving. Christenen moeten geen 
sterallures hebben! Hij wijst hen juist op een 
roeping: te schijnen als lichten in de wereld. 
Dit herinnert aan de roeping van Israël, om 
het licht van Gods Woord te laten schijnen 
voor de heidenen. En ook aan de bekende 
woorden van de Bergrede: ’Laat uw licht zo 
schijnen voor de mensen, dat ze uw goede 
werken zien en uw Vader, Die in de hemelen 
is, verheerlijken’ (Matt. 5:16).
Deze functie vervult de gemeente alleen 
wanneer ze vasthoudt aan het Woord van 
God, hier het Woord van het leven ge-
noemd: het Woord dat leven geeft.  
De lezers zullen stralen als sterren in een 
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duistere nacht, wanneer ze zich laten leiden 
door het Evangelie. 
Op de dag van Christus’ wederkomst hoeft 
Paulus zich dan niet te schamen voor de ge-
meente. Paulus is zich bewust dat hij reken-
schap moet afleggen van het werk dat hij in 
Gods Koninkrijk doet. Wanneer de gemeente 
schijnt als een licht in het duister, zal er voor 
Paulus roem zijn. Daarmee verraadt de apos-
tel geen ijdel trekje, hij beschrijft zijn diepe 
vreugde en voldoening te weten dat zijn werk 
in de gemeente niet tevergeefs is, maar dat 
zijn inspanningen door God gezegend wor-
den.

Plengoffer en dankoffer
In vers 17 schrijft Paulus opnieuw over zijn 
levenseinde (zie ook 1:21 e.v.). Hij houdt er 
serieus rekening mee dat hij de marteldood 
zal sterven. Voor dat martelaarschap gebruikt 
hij een beeld uit de offerdienst: zijn sterven is 
een plengoffer. Dat geeft aan zijn sterven een 
positieve betekenis: het is een offer dat hij aan 
Christus brengt. Over het plengoffer lezen we 
in Numeri 15:5-10. Het uitgieten van de wijn 
kan de gedachte oproepen aan het vergieten 
van Paulus’ bloed. 
Toch wordt het eigenlijke offer door de Filip-
penzen gebracht: het dankoffer van het geloof. 
Bedoeld is heel hun christenleven, inclusief 
hun gebed, geloofsgetuigenis en de materiële 
ondersteuning van Paulus. Hun geloof wordt 
door Paulus ook een ‘bediening’ genoemd. 
In het Grieks staat een woord waarvan ons 
woord ‘liturgie’ is afgeleid. Het geloofsleven 
van de gemeente is een eredienst die zich over 
het totale leven uitstrekt!  

Timotheüs
Vanaf vers 19 komen een aantal praktische 
zaken aan de orde. Allereerst schrijft Paulus 

dat hij van plan is zijn medewerker Timotheüs 
naar de Filippenzen te sturen om via hem 
te vernemen hoe het met hen gaat. Verder 
spreekt hij zijn vertrouwen uit dat hij, als het 
Christus behaagt, ook zelf binnen afzienbare 
tijd naar Filippi kan komen. Blijkbaar sluit de 
apostel een goede afloop van het proces niet 
uit.
Timotheüs was de zoon van een Griekse vader 
en een Joodse moeder en was tijdens de eerste 
zendingsreis van Paulus tot geloof gekomen 
(Hand. 16:1). Daarom beschouwt Paulus hem 
als zijn geestelijk kind (vers 22; zie ook 2 Tim. 
1:2). Hij prijst Timotheüs bij de gemeente 
aan als iemand die zeer betrouwbaar is. Hij 
is beproefd gebleken, in de praktijk uitgetest. 
De Filippenzen zijn daar zelf van op de hoog-
te, want Timotheüs was ook betrokken bij de 
stichting van de gemeente in Filippi. Daarom 
is hij ook medeafzender van deze brief (1:1). 
Niemand zal dus beter de belangen van de 
gemeente kunnen behartigen dan Timotheüs. 
Helaas kan niet van alle evangeliepredikers 
zo’n positief getuigenis worden gegeven. Som-
migen zijn meer gericht op hun eigen belang 
dan op het belang van de gemeente.

Epafroditus
In de tweede plaats houdt Paulus Epafroditus 
de gemeente voor als een voorbeeld van zelf-
verloochening in de dienst van Christus. Die 
was eerder door de Filippenzen naar Paulus 
gezonden. In 4:18 lezen we dat de gemeente 
een inzameling voor Paulus had gehouden 
en Epafroditus had die gift (een geldbedrag 
of voedsel) bij Paulus gebracht. De bedoe-
ling was dat hij langere tijd bij Paulus zou 
blijven, maar Paulus stuurt hem eerder terug. 
Epafroditus was namelijk tijdens zijn verblijf 
bij Paulus ernstig ziek geworden. De ziekte 
bracht zelfs aan de rand van de dood. Paulus 
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Pastorale houding
n dit tweede artikel wil ik ingaan op de 
pastorale aspecten van homoseksualiteit. 

Homoseksualiteit is een feit dat we niet moe-
ten verzwijgen of verdringen. Het is een rea-
liteit, in de kerk en ook in de gezinnen. Hoe 
daarmee om te gaan? Vaak wordt gedacht of 
gezegd dat het NT geen aanwijzingen geeft 
ten aanzien van de pastorale omgang met 
andersgeaarden. Het NT zou alleen maar 
een absoluut verbod kennen en daarmee 
zou dan alles gezegd zijn. Dat is te kort door 
de bocht. Pastoraat wil mensen bij God 
brengen, bij Christus, de grote Herder der 
schapen. Het meest harde gebod is niet meer 
hard als Christus het aanraakt. Christus heeft 
niet alleen het gebod gedaan en gedragen, 
maar ook de overtreding van de geboden

gedragen. Dat wil zeggen dat Christus Zich 
verbonden heeft, en zelfs Zich vereenzelvigd 
heeft, met de ongehoorzame en falende 
mens. Uit dat feit bloeit het pastoraat op. 

Ik wil iets concreter zijn. In 1 Korinthe 
6 lezen we over een aantal zaken waaraan 
christenen zich niet mogen bezondigen. 
We lezen over ontuchtplegers, afgodendie-
naars, overspelers, schandknapen, mannen 
die met mannen slapen, dieven, hebzuch-
tigen, dronkaards, lasteraars en rovers (of 
uitbuiters). Dit staat in één zin, zonder dat 
aangegeven wordt dat het één erger is dan 
het ander. Bovendien staan twee homo-
seksuele zonden naast twee heteroseksuele 
zonden (ontuchtplegers – zoals incest – en 

●  Ter zakeDr. A.A.A. Prosman

Homoseksualiteit (2)

I

stuurt hem eerder terug om de ongerustheid 
bij die Filippenzen over hun medegemeente-
lid weg te nemen. Dat hij eerder terugkomt, 
heeft dus niets met plichtsverzuim te maken, 
integendeel: hij heeft zijn leven zelfs op het 
spel gezet (vers 30) vanwege het werk van 
Christus. Laten de Filippenzen dat beschou-
wen als een aanvulling op hun dienstbetoon 
aan de apostel!

Gespreksvragen
1. Paulus schrijft hier en elders (bijv. Ef. 

1:5,9) over het welbehagen van God. 
Welke klank heeft dit woord voor u? 

2. Hoe verhouden Gods verkiezing en onze 
verantwoordelijkheid zich tot elkaar? Wat 

heeft het woordje ‘want’ aan het begin 
van vers 13 ons in dit verband te zeggen?

3. Vindt u dat de Goddelijke verkiezing in 
de prediking aan de orde moet komen? 
Geeft u aan waarom wel of niet.

4. Paulus schetst in vers 15 een scherpe 
tegenstelling tussen christenen en hun 
ongelovige omgeving. Waarin ziet u die 
tegenstelling vandaag de dag? Of ligt die 
in de praktijk minder scherp? 

5. Hoe kunnen christenen een positieve 
invloed uitoefenen op hun omgeving?

6. Paulus houdt zichzelf en zijn medewer-
kers als voorbeelden voor aan de ge-
meente. Wat is volgens u het belang van 
identificatiefiguren in de gemeente?
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overspelers) zonder dat gezegd wordt dat het 
één erger is dan het ander. Dit is de bijbelse 
nuchterheid waarnaar we moeten terugkeren. 

Nuchterheid betekent dat we niet met twee 
maten gaan meten. We moeten niet de ene 
zonde aan de kaak stellen en over andere 
zonden zwijgen. We moeten niet de homo-
seksualiteit als de grote zonde afschilderen 
en andere zonden zoals drankmisbruik, over-
spel, uitbuiting en liegen als minder ernstige 
zonden kwalificeren – denk bijvoorbeeld aan 
het liegen van Ananias en Saffira (Hand. 5). 
Seksuele zonden zijn in de kerk altijd veel 
zwaarder bestraft dan bijvoorbeeld machts-
misbruik. Een gedwongen huwelijk werd 
als een schande gezien terwijl heerszuchtige 
kerkbestuurders decennia lang ongestoord 
hun wil konden opleggen aan de gemeente. 
Dan is er wel iets scheef gegroeid in de kerk. 

Het NT veroordeelt in gelijke mate hetero-
seksuele en homoseksuele zonden. Dit ge-
geven alleen al is reden genoeg om pastoraat 
ten aanzien van relaties, dus t.a.v. huwelijk, 
echtscheiding en homoseksualiteit nog eens 
tegen het licht te houden. Ik kan me goed 
voorstellen dat homoseksuele gemeenteleden 
zich ongemakkelijk voelen als hun seksuele 
praxis veroordeeld wordt, terwijl voor de 
levensstijl van heteroseksuele gemeenteleden 
steeds meer ruimte komt: echtscheiding en 
hertrouw zijn bijna normaal geworden. Hier-
over is een eerlijke bezinning noodzakelijk. 

De gemeente als huisgezin van God
Vervolgens iets meer over de vraag hoe het 
pastoraat met betrekking tot praktiserende 
homoseksuele gemeenteleden ingevuld moet 
worden. De eerste vraag die hierbij gesteld 
moet worden, is: wat is de gemeente? We 

krijgen pas zicht op wat pastoraat is als we 
weten wat de gemeente is. In het NT wordt 
de gemeente aangeduid als huis, het huis 
van God. De tempel wordt in het OT het 
huis van God genoemd. In het NT wordt de 
gemeente zo genoemd. Gemeenteleden kun-
nen daarom ook huisgenoten van God, dus 
gezinsleden van God, worden genoemd. In 
Efeze 2:19 staat: ‘U bent niet meer vreemde-
lingen en bijwoners, maar medeburgers van 
de heiligen en huisgenoten van God’. 

De gemeente is het huisgezin van God. La-
ten we dat beeld vasthouden en langs die lijn 
verder denken. Hoe gaat het eraan toe in het 
gewone gezin? Er kunnen in een gezin veel 
spanningen zijn. Er is geen enkel gezin waar 
altijd alles harmonieus verloopt. Toch zal het 
niet gauw gebeuren dat ouders hun kinde-
ren de deur wijzen of het contact verbreken. 
Ik las onlangs dat Monica, de moeder van 
Augustinus, haar zoon niet in huis toeliet 
toen hij lid van een sekte was geworden: 
van de Manicheeën. Ik lees echter nergens 
dat Monica haar zoon niet meer in huis liet 
omdat hij met een vrouw samenwoonde wat 
het geval was in Augustinus’ jonge jaren. In 
een gezin heerst niet alleen orde, maar ook 
liefde en verdraagzaamheid. Soms gaat die 
verdraagzaamheid erg ver. Elke predikant 
weet wel van situaties dat dingen toegedekt 
worden in de gemeente. Dat is niet goed, 
maar aan de andere kant moeten we ons ook 
ervan bewust zijn dat het erg lastig is om op 
de juiste wijze met gebrokenheid om te gaan. 

De gemeente is een gezin en in een gezin 
worden duidelijke regels afgesproken en te-
gelijk is er veel geduld met elkaar. Als zoon 
of dochter een weg kiest die betreurd wordt 
door de ouders dan zullen zij toch echt wel 
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proberen om daarover in gesprek te gaan. 
Maar ook wanneer dat gesprek geweigerd 
wordt zullen zij het contact niet zomaar 
verbreken en die weigering zal geen einde 
maken aan de liefde tot hun kind. Geduld 
hebben is iets anders dan gedogen. Gedogen 
betekent mensen aan hun lot overlaten. Dat 
getuigt niet van verantwoordelijkheidsgevoel 
en evenmin van liefde. Liefde kent geduld, 
veel geduld, maar is nooit onverschillig. 

In het pastoraat worden gemeente en kerken-
raad voor heel concrete situaties geplaatst. 
Dan denk ik niet meteen aan homostellen 
die vragen om in de kerk te trouwen. Dat 
zal in onze gemeenten niet zo snel gebeu-
ren. Daar is mijns inziens geen ruimte voor. 
Er zijn ook andere situaties denkbaar. In 
verschillende plaatsen nemen praktiserende 
homoseksuelen deel aan het Avondmaal. Het 
lijkt me logisch dat de kerkenraad in zo’n 
geval met deze gemeenteleden het gesprek 
aangaat. Maar ook hier geldt: doen wij dat 
ook met andere zonden, die in 1 Korinthe 
6 staan, zoals hebzucht, dus grove zelfverrij-
king, dronkenschap en lasteren, dus leugens 
of onwaarheden verspreiden. Laster heeft 
al heel wat levens en relaties stuk gemaakt. 
Bij dronkenschap hoeven we niet alleen te 
denken aan overmatig alcoholgebruik. De 
vermaakindustrie kan ons ook dronken ma-
ken. We moeten steeds de breedte van het 
pastoraat in het oog houden. 

Twee verantwoordelijkheden
Ik wil nog op een ander punt wijzen, dat 
hierbij betrokken moet worden. Er zijn twee 
verantwoordelijkheden: die van de gemeente 
(de kerkenraad) aan de ene kant, en die van 
de individuele christen aan de andere kant. 
Het is lang niet altijd gemakkelijk om de 

grens tussen die twee aan te wijzen. Waar 
houdt de verantwoordelijkheid van de ker-
kenraad op? De kerkenraad kan en mag zich 
niet overal mee bemoeien. Een ouderling 
mengt zich niet in de problemen die zich 
bijvoorbeeld in een gezin voordoen. Dat kan 
alleen als zijn hulp wordt ingeroepen. Een 
kerkenraad moet z’n plaats weten. Vandaar 
dat het Avondmaalsformulier het zelfonder-
zoek benadrukt. Dat klinkt misschien wat 
streng, maar het betekent dat de kerk een 
stapje terug doet. Niet de kerkenraad bepaalt 
of iemand mag aangaan maar dat bepaalt 
de christen zelf, want er is ook het eigen 
geweten en er is ook de persoonlijke relatie 
met God waar geen kerkenraad tussenkomt. 
Tenzij er zaken spelen die het gemeente-zijn 
raken waardoor de eer van God publiekelijk 
geschaad wordt. Tucht moet daarom altijd 
met terughoudendheid toegepast worden. 
Het is bijna overbodig om over terughou-
dendheid te spreken omdat tucht nauwelijks 
meer aan de orde is. Als er zaken aan de 
orde zijn die tucht-waardig zijn dan zullen 
de betreffende gemeenteleden zich daaraan 
meestal onttrekken of zij sluiten zich bij een 
andere gemeente aan.

Naar een nieuwe samenleving?
Pastoraat rond vragen betreffende homosek-
sualiteit is nodig. Tijdens vele gemeenteavon-
den, toerustingsbijeenkomsten, bezinnings-
avonden en gesprekken met kerkenraden is 
mij één ding opgevallen: dat er verlegenheid 
is rond homoseksualiteit, maar ook dat er 
een grote behoefte is om pastoraal om te 
gaan met homoseksuele broeders en zusters. 
Bijna nooit heb ik iets van negatieve veroor-
delingen gemerkt maar wel veel bewogen-
heid. Dat vind ik bemoedigend. Toch blijft 
staan dat we deze lastige problematiek ook 

●  Organisatienieuws
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vanuit een breder perspectief moeten bezien. 
Bijna altijd is de focus gericht op het indi-
vidu met zijn of haar problemen. Dat ho-
moseksualiteit een politiek item is en alles 
te maken heeft met een herordening van de 
samenleving, wordt óf niet gezien óf bewust 
genegeerd. Nogmaals, de pastorale nood 
moet gezien en erkend worden maar ander-
zijds moeten we onze ogen niet voor andere 
zaken sluiten. Als de emotie de boventoon 
voert, krijgt de echte discussie geen kans 
meer. Als het over homoseksualiteit gaat dan 
gaat het tegelijkertijd om een nieuwe orde-
ning van de samenleving: keuzevrijheid wat 
betreft seksuele voorkeuren en relaties. Er 
moet vrijheid zijn. De kerk kan daarin niet 
meegaan. Dat heeft met bijbelse argumenten 
te maken maar heeft ook een pastorale moti-
vatie. De nieuwe ordening die met veel vaart 
wordt doorgevoerd betekent namelijk niet 
het einde aan verdriet en zorg, maar brengt 
nieuwe zorgen en nieuw verdriet. Want ho-
moseksuele en lesbische relaties leiden bijna 
altijd tot de wens om tot gezinsvorming te 

komen. Dat is een natuurlijke behoefte die 
als zodanig begrijpelijk is. Maar in deze situ-
atie is een derde persoon nodig om dat ver-
langen te verwezenlijken. 
Is dat ethisch verantwoord? Wat zullen de 
gevolgen zijn voor kinderen die uit dergelijke 
verhoudingen geboren worden? Er zijn veel 
identiteitsproblemen bij kinderen van ano-
nieme zaaddonoren. 
Laat dat een waarschuwing zijn om zorgvul-
dig met kinderen om te gaan. Volwassenen 
kunnen hun noden en verlangens indringend 
onder woorden brengen, kinderen niet. Naar 
volwassenen wordt geluisterd, naar kinderen 
niet omdat ze hun stem niet kunnen laten 
horen. Tussen kinderen en volwassenen is 
altijd een ongelijk speelveld. Daarom moet 
de kerk zich juist sterk maken voor kinderen. 
Kinderen lenen zich niet voor experimenten. 
Over deze kant van de zaak hoor ik niets. In 
de pastorale zorg is barmhartigheid heel we-
zenlijk. Die barmhartigheid moet er zijn naar 
beide kanten: naar volwassenen maar niet 
minder naar kinderen. 

●  Organisatienieuws

Wijzigingen adresboekje 2015

De volgende wijziging in ‘het Adresboekje’ 
doorvoeren: 
1) de MV ‘Onderzoekt de Schriften’ te 
Apeldoorn (blz. 23) heeft een nieuwe 
secretaris: dhr. G.P. Weerheim, 
Rijksstraatweg 213, 7395 MB Teuge.

Met vriendelijke dank 
voor uw medewerking,

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

                                                                       

Rectificatie n.a.v. het verslag 
Huishoudelijke vergadering
In het verslag van de Huishoudelijke verga-
dering d.d. 19 juni 2021 staat in agenda-
punt 2 op blz. 17 het volgende vermeld:
In het vermogen van 50.849 is een bedrag 
begrepen van 14.935 euro.
Dit is helaas onjuist. De reservering Thema-
dagen is een bestemmingsreserve naast het 
eigen vermogen van 50.849.
Het balanstotaal is € 71.000 met als specifi-
catie: Eigen vermogen € 50.849 - Reserve-
ring themadagen € 14.935 - Nog te betalen 
kosten € 5.216                C.D. Groenendijk
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●  Boekbesprekingen
Ds. P.C. Hoek e.a., 
Altijd goede moed, 
Vanuit Gods Woord 
steun en troost bij 
kanker, De Banier 
Apeldoorn 2021, 
181 blz., 
Prijs € 14,95

Deze bundel is een 
uitgave van de Stichting Winstuitverlies, die 
als doel heeft om vanuit Gods Woord steun 
en troost te bieden bij kanker. In dit boek 
zijn de 9 lezingen gebundeld die in de jaren 
2015 t/m 2019 zijn gehouden. Het zijn 
doorwrochte en toch eenvoudige lezingen 
die ingaan op de verwerking van kanker en 
andere tegenslagen in het leven. Vooral wil-
len zij ook wijzen op het ene nodige dat ge-
kend moet worden; anders gezegd: de enige 
troost in leven en in sterven, namelijk het 
eigendom van Christus te worden en te zijn.
Aan de orde komen o.a. het inlevingsver-
mogen bij ambtsdragers, het gebedsleven in 
tijden van ziekte, het onderscheid tussen het 
ware en het valse geloof, en de betekenis van 
het onderlinge meeleven als gemeenteleden.
De auteurs zijn uit diverse kerken, maar 
worden verder niet voorgesteld. Wel zijn 
sommige lezingen voorzien van een sterk 
autobiografisch element. Dit heeft als po-
sitief gevolg dat de auteur heel dichtbij de 
zieke komt. Aan de andere kant kan de vraag 
gesteld worden of het nodig is om jezelf zo 
sterk te profileren als iemand die ook met 
ziekte te maken heeft (gehad). Ook zonder 
dat kan toch vanuit Gods Woord wel het een 
en ander worden aangereikt? De ongehuwde 
Paulus schrijft toch veel over het huwelijk. 

Slechts op blz. 127 stuitte ik op een drukfout 
in dit waardevolle boek.                    J.P. Nap

Zijn bloed kome 
over ons
Een reflectie op een 
traditionele tekstuit-
leg in de gerefor-
meerde gezindte is 
geschreven door 
ds. C.P. de Boer.
De Banier Apel-
doorn 2020, 64 blz., 
prijs € 6,95. 

ISBN 9789087184773

De woorden ‘Zijn bloed kome over ons en 
over onze kinderen!’ (Matth. 27:25) zijn in 
de loop der eeuwen in christelijke kringen 
uitgelegd als een wraakbede. Kort na Jezus’ 
kruisdood namen de Romeinen Jeruzalem 
in, verwoestten de tempel en kruisigden dui-
zenden Joden. Dit vreselijke gebeuren luidde 
een tijd vol lijden in, met de Holocaust als 
voorlopig dieptepunt. Veel christenen be-
schouwen deze vreselijke gebeurtenissen als 
Gods antwoord op dit gebed van Israël. Het 
Joodse volk verwierp toen Gods Messias. 
Om die reden heeft God Israël verworpen. 
Hij straft het Joodse volk. Kan deze uitleg 
met oude papieren de toets van de Schrift 
doorstaan?
In dit boekje behandel ds. C.P. de Boer uit-
sluitend de betekenis van de woorden ‘Zijn 
bloed kome over ons en over onze kinderen’. 
In het eerste deel beschrijf hij de uitleg-
geschiedenis van deze woorden in de gere-
formeerde gezindte vanaf het begin van de 
twintigste eeuw tot vandaag de dag. In het 
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tweede deel biedt hij de uitleg die naar zijn 
mening rechtdoet aan de nieuwtestamenti-
sche betekenis van deze woorden. Hij rond 
het boekje af met een paar conclusies die 
hopelijk aanzetten tot verdere bezinning.

C.D. Groenendijk

Dr. Jaco van der 
Knijff, Ons psalm-
boek, achtergronden 
en gebruik van het 
kerkboek van 1773, 
uitgeverij De Banier, 
2020, 112 blz., prijs 
€11,95.

De auteur beschrijft 
de geschiedenis van 

het kerkboek dat tot op de dag van vandaag 
in de meeste van ‘onze’ gemeenten gebruikt 
wordt. In de Middeleeuwen waren het vooral 
de geestelijken en de rijken die zongen. Het 
is een geschenk van de Reformatie dat het 
gewone kerkvolk de beschikking kreeg over 
een psalmboek. Er kwamen veel berijmingen 
in omloop. De meest bekende is die van 
Dathenus, die de berijming van Marot en 
Beza uit Geneve vertaalde in het Nederlands. 
De berijming kwam in 1566 op de markt. 
Vanaf het begin van de zeventiende eeuw 
ontstonden er andere brijmingen. Uit drie 
berijmingen (Hendrik Ghysen, Johannes 
Eusebius Voet en het genootschap Laus Deo, 
salus populo) werd een selectie gemaakt door 
een commissie van afgevaardigden uit alle 
provincies. Dat resulteerde in de berijming 
van 1773. In deze berijming is invloed van 
de Verlichting aan te wijzen (Opperwezen, 
deugd enz.). De eerlijkheid gebiedt te zeg-
gen dat dat lang niet in elke psalm even sterk 
speelt. 
Dat de melodieën die overgenomen zijn 
vanuit Geneve, terug zouden gaan op we-

reldse melodieën, berust op een hardnekkig 
misverstand. Meerdere melodieën zijn na-
melijk ontleend aan gregoriaanse liederen uit 
de Middeleeuwen. Het was de overtuiging 
van Calvijn, die stelde (met een verwijzing 
naar Augustinus), dat Psalmen gedragen en 
verheven moesten worden gezongen en niet 
luchthartig. Dat heeft overigens niets met 
een langzaam tempo te maken. In Genève 
werden de psalmen namelijk ritmisch en in 
een behoorlijk tempo gezongen. 
Nog meer wordt eraan de orde gesteld in het 
boekje van Van der Knijff, onder andere ook 
de formulieren, de belijdenisgeschriften, de 
gebeden, de ziekentroost en het Kort Begrip. 
Hij vraagt zich af: Kennen wij deze nog en 
maken we er gebruik van? 
De auteur geeft bij de ‘Uitleiding’ aan dat 
ons kerkboek echt een schatboek is. Het ver-
bindt ons met gelovigen uit andere kerken 
die dezelfde berijming gebruiken. Het ver-
bindt ook met gelovigen uit ons voorgeslacht 
die dezelfde woorden in de mond namen. 
Vooral verbindt het met God Zelf. De schrij-
ver vraagt zich in de uitleiding wel af of ons 
kerkboek na 250 jaar nog wel bruikbaar is. 
Er is immers een taalkloof ontstaan. Verder 
is de onderbouwing vanuit de Bijbeltekst 
niet altijd even sterk.  Kan de collectie van 
enige gezangen worden uitgebreid met an-
dere gezangen en liederen? Ik zou het boek 
graag willen aanbevelen om allerlei sjibbolets 
te voorkomen, waaruit onze rechtzinnigheid 
zou moeten blijken. Het kan toch niet zo 
zijn dat de Heilige Geest werkt in een taal 
van drie eeuwen geleden. Hoe is dat te com-
bineren met wat we horen in Handelingen 
2: 11: ‘We horen in onze eigen taal over de 
grote werken van God spreken’.
We beseffen dat een nieuwe berijming en een 
uitbreiding van de enige gezangen gemak-
kelijk tot verdeeldheid leidt. De andere kant 
is dat we de vragen aangaande de liturgie niet 
uit de weg mogen gaan. Voor het zingen van 
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●  Overlijdensberichten

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons 
eerst liefgehad heeft.

1 Johannes 4:19

Met droefheid geven wij u kennis van 
het overlijden van onze broeder 

 
JAN WILLEM LIEFTING

in de leeftijd van 95 jaar.

De Heere vertrooste zijn kinderen en 
kleinkinderen en verdere familie. 

Bestuur en leden van 
Mannenvereniging 
‘Schrift en Belijdenis’ Nijkerk 

Nijkerk, 12 juli 2021

‘... en uw leven is met Christus
verborgen in God’.
Kolossenzen 3 : 3b

Op woensdag 4 augustus 2021 over-
leed, in de leeftijd van 56 jaar, onze 
broeder

 
JOHAN GROENENDIJK

Ons hartelijk medeleven gaat uit naar 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.  

Mannenvereniging 
‘Onderzoek de Schriften’
Zegveld

 
‘En de hoop beschaamd niet, 

omdat de liefde van God in onze harten 
uitgestort is door de Heilige Geest, 

die ons gegeven is’.
Rom. 5:5

Op 25 augustus j.l. is door de Heere 
thuisgehaald ons zeer gewaardeerd lid
                  

HENDRIK DE LEEUW

op de leeftijd van 90 jaar.

Ruim 50 jaar was hij lid van onze 
vereniging. 
Hij zal in onze herinnering voortleven 
als een getuige van Jezus Christus maar 
zullen zijn inbreng en kennis van de 
Bijbel missen.
Wij bidden om kracht voor zijn 
kinderen en kleinkinderen.

Mannenvereniging 
‘Onderzoek de Schriften’
Mastenbroek 

‘s Heerenbroek

de Psalmen krijgen we nog de volgende tips: 
zing psalmen zo mogelijk als geheel. Ook 
is het nuttig om de berijmde psalm naast 
de onberijmde Bijbeltekst te leggen en de 
verschillen op te merken. Niet onbelangrijk: 
zing álle psalmen, ook al passen ze niet bij 
de preek. Ambtsdragers, organisten en ove-
rige gemeenteleden, kunnen hun winst doen 
met het goed leesbare boekje.   

ds. J.H. Lammers
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‘Mijn genade is u genoeg’

2 Kor. 12 : 9a

Op 14 juli 2021 is door de Heere 
uit dit leven na een periode van een 
ernstige ziekte nog onverwacht weg-
genomen ons lid
           
GERRIT JOHANNES VALKHOF

in de leeftijd van 77 jaar.

Hij mocht een zeer betrokken lid van 
onze vereniging zijn, door een goed 
getuigenis. 
Wij wensen zijn kinderen en klein-
kinderen, in de verwerking van het 
verlies, Gods nabijheid toe.
      

Mannenvereniging 
‘Schrift en Belijdenis’

Barneveld, juli 2021

 
‘Mijn genade is u genoeg’

2 Korinthe 12 : 9

Met droefheid geven wij kennis van 
het overlijden van ons lid

 
JAN WILLEM AALVINK

op de leeftijd van 83 jaar.

De Heere vertrooste zijn vrouw, kinde-
ren, kleinkinderen en verdere familie 
met dit verlies.  

Bestuur en leden M.V. 
‘Onderzoek de Schriften’

Hoge Hexel, 13 juli 2021

 

 
‘Want zonder Mij kunt gij niets doen’

Johannes 15: 5b 
                                           
Op Zijn tijd heeft de Heere tot Zich 
genomen ons lid

WILLEM MAST

in de leeftijd van 101 jaar.

De Heere trooste zijn kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen.

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

Nieuwerkerk aan den IJssel, 
augustus 2021

In de volheid van het geloof heeft 
de Heere tot Zich genomen, na een 
lang ziekbed, onze trouw lid en oud-
bestuurslid

 
HENDRIK RUITER

Dat de Heere kracht mag geven aan 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, 
om dit verlies te dragen, want het ge-
mis zal groot zijn.  

Bestuur en leden
Mannenvereniging 
‘De Heere is mijn kracht’
Putten (Dorp)

Putten, Augustus 2021
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●  Hoofdbestuur

●  Organisatienieuws

●

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. Kreijkes
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

 

 
Met droefheid geven wij u kennis dat 
de Heere op Zijn tijd tot Zich heeft 
genomen

 
JAN VAN EGDOM

in de leeftijd van 76 jaar.

Met dankbaarheid denken we terug 
aan de vele jaren dat hij dienstbaar was 
aan onze vereniging.
De Heere vertrooste zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen.  

Bestuur en leden van de
M.V. ‘Bouwen en Bewaren’

Woudenberg, augustus 2021

Na bijna 60 jaar lid te zijn geweest van 
onze mannenvereniging in Hierden 
is door de HEERE thuisgehaald ons 
trouwe lid

PETER KOK

op de leeftijd van 82 jaar.

Zijn kennis en wijsheid zullen enorm 
gemist worden.
We wensen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen Gods onmisbare zegen 
toe in de komende tijd.

Mannenvereniging 
‘Onderzoekt de Schriften’ 
te Hierden 

Augustus 2021
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Even voorstellen… Ds. H.J.T. Lubbers, Woudenberg
Als klein jongetje wandelde ik eens in Huizen door het ‘Politiepaadje’, onderweg naar de Va-
kantie Bijbelweek in ’t Visnet. Zo’n 5 meter voor mij liep ds. Nap, die 
de Bijbelvertelling over de weggelopen slaaf Onesimus zou verzorgen. 
Omdat ik zoveel ontzag voor dominees had, durfde ik hem niet in te 
halen. Nu mag ik opnieuw in het voetspoor van ds. Nap gaan en hem 
opvolgen in het hoofdbestuur van de mannenbond – en ik zal hem 
met zijn 24 dienstjaren in het bestuur opnieuw niet inhalen. 
Hoe zegenrijk is het om als mannen van de 21e eeuw samen het Woord 
te bestuderen. Graag lever ik daar de komende periode mijn bijdrage 
aan. Wie 2 Timotheüs 3:16-17 leest, weet dat een christen in de laatste 
dagen zonder Schriftstudie nérgens blijft. Verder kijk ik ernaar uit om 
via het werk van de mannenbond ook in de bredere verbanden van de 
kerk inspirerende ontmoetingen te hebben. De HEERE zegene ons!  

Het verslag van 

de kascontrole 

jaarrekening 2020

Met de beide 
penningmeesters 

dhr. C. Oosterom en 
dhr. J. van Capelleveen 

en de afgevaardigde van 
beide verenigingen is 
de jaarrekening 2020 

besproken en 
goedgekeurd.  

●  Hoofdbestuur

●  Organisatienieuws
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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...!”
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
  

N.B. De vragen kunnen digitaal gestuurd worden en hoe dit
kan plaatsvinden zie daarvoor de komende Hervormde Vaan
van oktober.                                                                     C.D.G. (2e secr.)


