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18 april bij de drukker (info@boutdruk.nl) aanwezig zijn.

Woorden	van	Kohlbrugge
Brandende harten

Lukas �4 : 3�

Hebt gij wel eens gelezen, van die twee discipelen, 
die zo bezwaard op de weg naar Emmaüs wandel-
den: namelijk dat, toen de Heere Jezus Zich bij hen 
gevoegd en hun de schriften geopend had, zij spra-
ken: Was ons hart niet brandende in ons, toen 
Hij met ons sprak op de weg? Lukas �4 vs. 3�. Ja! 
dat zult ge vroeger of later op uw levensweg onder-
vinden, dat, terwijl gij zo stil daarheen gaat, Hij, 
die liefelijke Heiland, die schoonste onder de men-
senkinderen u plotseling nabij 
komt, maar dan weet ge niet, wie 
het is, die met u spreekt; dat leert 
ge eerst later bij het breken des 
broods, bij Zijn goddelijk onder-
wijs, dat Zijn verbroken lichaam 
alleen de spijs uwer ziele is, en 
Zijn vergoten bloed de enig ware 
spijs en drank voor haar. Kent ge 
hier nog niets van, o houdt dan 
aan bij de Heere! Verstaat gij dat 
nog niet recht, maar zoudt gij 
het toch gaarne verstaan, o smeek de Heere het 
u te leren. Deze verheerlijkte Heiland, Die nu aan 
’s Vaders rechterhand in de hemelen zit, en eens 
in ons ellendig vlees en bloed op aarde rond wan-
delde, leeft nog, en persoonlijk openbaart Hij Zich 
aan de zielen van arme zondaars door Zijn Woord 
en door Zijn Heilige Geest. Zie! dat moet waar wor-
den bij ulieden, dat moet ge leren kennen, zal het 
wel met u zijn. Als ge dit gesmaakt hebt, dan gaat 
de weg echter verder, weer de diepte in, en wel in 
deze diepte, dat ge van alles, wat de Heere u gaf 
te smaken en te genieten, niets meer over hebt, ja 
alles, wat Hij u geleerd had, weer vergeten zijt. En 
dan zet Zijn trouwe hand u uit uw armoede in Zijn 
lieflijk Evangelie over, want daartoe, om degenen, 
die in hun geestelijke druk omkomen, weer op te 
helpen, is het Woord van God ons gegeven. Alleen 
God verstaat het met de moeden een woord ter 
rechter tijd te spreken.
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Meditatie DS. T. VAN BRUGGEN

Vernederd en verhoogd!

‘Ziet, Mijn Knecht zal verstandig handelen; Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden.
Zoals velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand,

en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen; Alzo zal Hij vele heidenen besprengen, ja,
de koningen zullen hun mond over Hem gesloten houden; want wie het niet verkondigd was,

die zullen het zien, en die het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan.’
(Jesaja 5� : �3–�5)

‘Ziet, Mijn Knecht (…)’, zo begint het vier-
de lied van de Knecht des Heeren. Ziet! Wat 
volgt is van groot belang. Het gaat hier 
over de verlossing van zondaren. Deze ver-
lossing is gefundeerd op de vernedering en 
de verhoging van de Knecht des Heeren.

Wie is de Knecht des Heeren? De Messias. 
Soms wordt met de Knecht het volk Israël be-
doeld, maar in dit bijbelgedeelte is de Knecht 
de Persoon van de Messias. De Knecht des 
Heeren heeft in Jesaja 5� en 53 de trekken 
van een persoon. Uit de woorden van de 
evangelist Filippus tot de kamerling (Hande-
lingen 8 : �6–40) weten we dat deze Knecht 
Jezus Christus is.
Waarom heet en is Hij Knecht? Dat is Hij, 
omdat Hij Ambtsdrager is. God heeft Zijn 
Knecht een bepaalde positie en een bepaald 
werk gegeven. De Knecht moet plaatsvervan-
gend lijden voor Zijn volk.
Hoe zal dat gaan? Gaat dat lukken? Gewis 
en zeker. Waarom? De zekerheid ligt in het 
Woord. Geen mensenwoord, maar Gods 
Woord: ‘Ziet, Mijn Knecht zal verstandig han-
delen.’ Deze Knecht heeft inzicht, ja wijsheid. 
Hij weet wat Hij moet doen. Hij zal doen wat 
Hem te doen staat. Daar zal Hij niet van af-
wijken. Hij komt om Gods wil te doen.
De Knecht des Heeren zal voorspoedig zijn. 
Zo kan het grondwoord ook vertaald worden. 
Hij zal slagen in Zijn doen. Hij zal Zijn doel 
bereiken. Dat staat bij voorbaat vast. Er staat 
heel wat te gebeuren. Het lijden van Christus 
wordt hier op aangrijpende wijze getekend.
Dat de Knecht Zijn werk voorspoedig doet 
en volbrengt is een grote troost. Het waren 
troostwoorden voor ballingen. Toen. Later 
ook. En vandaag zijn het ook vertroostende 
en bemoedigende woorden. Daar mag een 
ieder die gelooft troost uit putten. Dat geeft 
vrede, echte vrede in het hart.
‘Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog 
worden.’ Voorspoed en verhoging worden 
aan het begin van dit lied aangekondigd. 
Daarna (in Jesaja 53) gaat het over de Man 

van smarten en Zijn diepe weg. Zijn slach-
ting. Zijn verbrijzeling.
Zeker, maar door de crisis, door Gods oordeel 
heen, zal Hij verhoogd worden  (Zijn opstan-
ding). Hij zal verheven worden (Zijn hemel-
vaart). Hij zal zeer hoog worden (Zijn zitten 
aan de rechterhand van de Vader).
Jesaja geeft een signalement van deze Knecht. 
Een verdorven gelaat. Een afzichtelijke ge-
daante. Gehavend. Toegetakeld. Striemen. 
Kortom, een lijdende Knecht. Een onaan-
zienlijke gestalte. Misvormd. Velen ontzet-
ten zich over Hem omdat Hij Zich vertoont 
in menselijke zwakheid en kleinheid. Velen 
wenden zich daarom van Hem af. Hij is an-
ders dan Hij als Messias volgens hun inzich-
ten zou moeten zijn. Hij is Knecht. Erger ver-
nederd dan welk mens ook. Meer verdorven 
Zijn gedaante dan van andere mensen.
Hij zal vele heidenen besprengen. Onder de 
heidenvolkeren zal van Hem gesproken wor-
den. Het Evangelie van Jezus Christus, de Ge-
kruisigde en de Opgestane, zal over de hele 
wereld verkondigd worden. De koningen zul-
len hun mond over Hem toehouden. Ze zul-
len vol verbazing zijn als ze over Gods Knecht 
horen. Ze zullen sprakeloos zijn.
Vele koningen en heidenen daarentegen 
begroeten Hem en verblijden zich in Zijn 
komst en verheugen zich over het heil dat Hij 
brengt. Tegelijk moeten we bedenken dat wat 
de heidenen volgens deze woorden mogen 
horen en zien van de Knecht des Heeren aan 
Israël ten goede zal komen.

Wat Jesaja mocht profeteren, is in vervulling 
gegaan in het lijden en sterven van de Heere 
Jezus Christus. Aan het Kruis heeft Hij uitge-
roepen: ‘Het is volbracht.’ Hij heeft verzoe-
ning tot stand gebracht. Dat betekent dat wij 
behouden kunnen worden. En iedereen die 
in Hem gelooft zal ook behouden worden. 
Dat heeft God beloofd. Hij komt Zijn belof-
tewoord na. Wie in Hem (Jezus Christus) ge-
looft, heeft het eeuwige leven. Vanwege Zijn 
kruislijden en door Zijn opstanding!
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Bijbelstudie	O.T.

DS. J. VAN DIJK

Psalm 42

Een aangevochten hoop

Na de Bijbelstudies over Ruth volgen nog 
3 Bijbelstudies over bekende psalmen. We 
beginnen met Psalm 42.

Je kunt de dichter vergelijken met iemand, 
die in zee zwemt en plotseling met de golven 
meegenomen wordt en dan drie keer onder 
water gaat en boven komt. En als hij dan 
voorgoed dreigt weg te zinken, toch niet ver-
drinkt, maar door mensen met een reddings-
boot uit het water wordt gehaald. Kijk maar: 
de dichter (zie vs. �-5) gaat kopje onder en 
geeft uiting aan zijn heimwee naar God, Die 
hij mist en kan geen rust vinden nu hij van 
de Heere en Zijn dienst gescheiden is. Maar 
(zie vs. 6) hij komt boven, want hij hoopt 
op God, Die hem verlossen zal en weer terug 
brengt bij God en Zijn dienst. Maar (zie vs. 
7-8) dan gaat hij weer kopje onder vanwege 
de golven en baren van God, Die over hem 
heengaan en denk dan aan het leed, dat hij 
voelt, om van huis en haard verdreven te zijn 
en aan het noodweer wat hij in zijn eentje 
als doodsgevaar ervaart. Toch (zie vs. 9) komt 
hij weer boven en weet dat God Zijn goed-
heid aan hem zal bewijzen. Dan gaat hij (zie 
vers �0-��) weer kopje onder en dat komt dit 
keer door vijanden, die honen en uitjouwen: 
“waar is uw God? wat doet die God aan jouw 
situatie?” Dat raakt hem diep en zelf zegt hij:  
“o God, waarom vergeet U mij?” Maar (zie 
vers ��) dan komt hij weer boven en zegt: 
“Hoop op God, want ik zal Hem nog loven”. 
Waarvoor zal hij God loven? Hij zegt: voor 
de reddingen, die ik zal ontvangen van mijn 
God, van de God van mij. Ziet u, de Hoop op 
God, dat was zijn redding en houvast, zowel 
onder water als boven water!! Dat was niet 
alleen de hoop voor de dichter eeuwen ge-
leden, maar is ook nu de hoop voor de kerk 
en de kinderen van God. Dat gaat niet van-
zelf. Kijk daarvoor naar het refrein. Refrein 
betekent: hetzelfde herhalen. Wat doet de 

dichter? Hij herhaalt steeds: hoop op God, 
hoop op God, hoop op God! Weet u, wat dat 
betekent? Het is een aangevochten hoop. Ik 
noem een paar dingen (wat de dichter ook 
noemt): a) wat doet de wereld anders, net als 
bij de dichter in Psalm 4�, dan de kerk van 
God aanvallen en onder kritiek stellen met 
de vraag: “waar is uw God?”. Hoe vaak wordt 
niet gezegd: de hoop op God is maar een idee 
van christenen, wat ze zich wijs maken, want 
als die God er is, wat doet die God tegen de 
rampen en wat doet die God tegen terreur 
en tegen besmettelijke ziekten en tegen de 
dood, waarom houdt Hij die dingen niet te-
gen, want het gaat toch om mensenlevens. 
Vaak wordt er verwezen naar de kerk: “kijk 
eens naar de kerk, wat een verdeeldheid, wat 
een ruzie, als jullie dan christen zijn, wat 
laten jullie daarvan zien?” Daar kun je wan-
hopig van worden en dat ik onderga in de 
golven van moedeloosheid: het zal toch niet 
allemaal tevergeefs zijn, dat ik hoop op God, 
voor de wereld, de kerk, dat ik leef als chris-
ten? b) kijk naar ons leven, waarin we net als 
de dichter zegeningen en beproevingen on-
dervinden. De dichter wist wat het was om 
in de tempel God te ontmoeten en om in de 
dienst van God op te gaan met hart en ziel. 
Dat ontvangen wij ook: kinderen, jongeren 
en ouderen krijgen onderwijs uit de Bijbel 
en de gemeente is betrokken door gebed en 
meeleven bij vreugden en verdriet en zorgen. 
Er zijn ook andere dingen: afval van God en 
Zijn dienst in gemeenten en gezinnen, er is 
ziekte, men is gehandicapt, mensen sterven 
als ze 80 of 90 jaar zijn, maar ook mensen 
van 40 en 50 jaar sterven en zelfs jonge kin-
deren sterven, soms al voor ze geboren zijn. 
Dat zijn ingrijpende dingen, die de hoop op 
God kunnen wegnemen en dat je het ge-
voel hebt: ik verdrink hierin, want dit kom 
ik nooit meer te boven. c) En dan dat heel 
persoonlijke, net als de dichter, dat ik denk, 
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omdat ik zoveel meemaak, dat de Heere mij 
vergeet en niet aan mij denkt. Dat is natuur-
lijk een vergissing, want de Heere zal Zijn 
kinderen niet vergeten. Maar voor ons gevoel 
doet Hij dat wel: dat God zich niets aantrekt 
van al je noden. Gods kinderen weten, dat 
dat het allerergste is: als de hemelse Vader 
Zijn aangezicht verbergt en Zijn kind alleen 
laat dwalen in het donker, zonder dat het de 
weg weet en als de Heere Jezus Christus, van 
Wie je toch het allermeeste houdt, uit het ge-
zicht verdwenen is. Dan wordt het zo donker. 
Aangrijpend, het gevoel te hebben dat God 
niet meer naar je omkijkt. Dan valt alles weg: 
geen uitzicht op Gods nabijheid, die mij zo’n 
troost gaf; geen kracht uit Gods belofte, wat 
mij eerder op de been hield; geen vreugde in 
de kerkgang en in de verkondiging van het 
Evangelie, waar je zo naar uit kon zien; de 
lust is weg om aan het avondmaal deel te ne-
men; bidden lukt ook niet meer en waarvoor 
zou je het doen; twijfel steekt de kop op, dat 
ik me vergist heb in Gods werk, dat Hij in 
mij begonnen is, wat ik vast geloven mocht, 
maar waar is God, op Wie ik bouwde? Om 
wanhopig van te worden, wat kan dat de 
hoop op God wegnemen en onrustig maken. 
Telkens is nodig om met jezelf in gesprek te 
gaan en tegen jezelf te zeggen: “waarom ben 
ik onrustig, o mijn ziel, hoop op God, want 
er zal verlossing komen, hoop op God, hoop 
op God”.  

Een gegronde hoop
De vraag is dan wel: waar is de hoop op God 
op gebaseerd? Om dat uit te leggen, moet u 
kijken, wat er boven Psalm 4� staat. Meestal 
staat er boven een psalm: een psalm van Da-
vid of een psalm van Asaf. Boven Psalm 4� 
staat geen naam. Nu ga ik een naam invullen: 
een psalm, een onderwijzing van de Heere Je-
zus Christus. Waarom vul ik Jezus’ Naam in? 
Wat we hier lezen van de dichter, geldt hele-
maal van de Heere Jezus Christus. Hij heeft 
op God gehoopt toen Hij kwam op plaatsen, 
waar geen enkel uitzicht op God overbleef. 
Hij zong het lied van heimwee naar Zijn Va-
der, toen Hij op aarde was. Hij is gehoond 
door Zijn vijanden: “als U op God vertrouwd, 
dat God U nu helpe om van het Kruis af te 
komen”. Hij is ondergegaan in de golven van 
Gods toorn. Waarom? Vanwege mijn zonden, 
want ik heb dat verdiend, maar Jezus Chris-

tus ging voor mij onder en bleef onder in de 
golven van Gods toorn en ging de dood in. 
Maar o wonder, Jezus Christus is opgestaan 
uit de dood en leeft en geeft aan allen die in 
Hem geloven deze levende hoop, die nooit 
meer sterft. U merkt wel: deze levende hoop 
is heel iets anders, dan wat de wereld er onder 
verstaat. De wereld verstaat onder hoop: “we 
zullen het beste er maar van hopen”. Al is die 
hoop wel heel sterk, want het laatste wat sterft 
is de hoop, zegt men. Dat is zo, maar deze 
hoop sterft uiteindelijk wel. Maar de hoop op 
God sterft niet, want dat is een levende hoop. 
Kijk maar, wat de dichter zegt: “ik zal God 
nog loven voor Zijn verlossingen”. Hij zegt: 
“ik zal” en “nog”, dat betekent: en toch. Al 
ziet hij er op dit moment niets van en al zijn 
de omstandigheden niet veranderd, toch zegt 
hij tegen zichzelf: “en toch zal ik Hem loven 
voor Zijn verlossingen”. Die verlossing moet 
komen en dat is niet omdat ik zo’n sterke ge-
lovige ben, want hij was zelf o zo zwak en had 
geen kracht in zichzelf om boven te komen. 
Maar dat is kracht van de Hoop van Jezus 
Christus en Zijn opstanding uit de dood. Ook 
nu. Want zien wij, dat de kerk van God in 
de strijd van het geloof net als die zwemmer 
“ondergaat en toch niet verdrinkt”, dan is dat 
door de Heere Jezus Christus, Die onze Hoop 
is. En dat we de Heere loven, dat Zijn kerk 
niet ondergaat, ook al vrees ik duizend keer 
op een dag, dat God ons aan ons lot heeft 
overgelaten. Nog terecht ook, want je gaat 
wat keren onder als je ziet op de kerk en op 
de mensen en op jezelf en toch kom je boven, 
waardoor? Door de hoop op God: waar Jezus 
Christus voor Zijn kerk is ondergegaan, daar 
laat God Zijn kerk niet ook nog eens onder-
gaan. Daarmee houdt God ons vast en is dat 
tevens onze pleitgrond om te bidden dat Hij 
Zijn werk begint, ermee doorgaat en afmaakt, 
ook in kerken en gemeenten. En zien wij op 
de golven en baren die over ons heengaan, 
dan denken we aan hen, die veel zorgen en 
verdriet hebben en aan hen, die een kind of 
een kleinkind, man, vrouw, vader, moeder, 
broer of zus hebben verloren en dat zij on-
dergingen in de jordaan van de dood en van 
wie we geloven dat zij toch boven gekomen 
zijn (Boven bij God), dan is dat door het werk 
van de Heere Jezus Christus, Die onze Hoop 
is. En mag deze hoop op God onze pleitgrond 
zijn om te bidden of God onze harten vervult 
met de kracht van deze hoop op Jezus Chris-
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??
Gespreksvragen:Gespreksvragen:

tus, als de golven van heimwee en liefde naar 
hen, die er niet meer zijn, over u heen spoelen 
en u dreigt onder te gaan: “o God, waarom 
mochten we ze niet langer bij ons houden?” 
Maar weet u, wat dan weer boven komen is? 
Gegrepen door de God van de hoop, tegen 
jezelf en anderen zeggen: hoop op God, want 
ik zal Hem nog loven, de hoop op die God 
in Jezus Christus, Die Zich niet vergist. Is 
het dan geen genade als de Heere, door Zijn 
Woord en Geest ons ontdekt aan onze ijdele 
wereldse hoop of aan onze ijdele godsdien-
stige hoop en mijn ogen opent, dat ik met dit 
alles zou ondergaan in Gods oordeel en dat ik 
Gods recht goedkeur, want het is verdiend? 
Maar o wonder van God, waar ik wegzink on-
der Gods oordeel… zak ik neer in het geloof 
op Hem, Jezus Christus, Die God als mijn 
enige Hoop onder mij gelegd heeft. Denk aan 
het lied: vaste Rots van mijn behoud! Wat 
kan God in de Heere Jezus ontzettend diep 
buigen, dat Hij dat doet: zo’n wegzinkende 
zondaar als mij omhoog halen en redden. 
Wie daar niet naar verlangt en dat niet zoekt, 
is een dwaas. Die heeft geen gegronde hoop. 
Niet voor nu en niet voor later. Wie deze ge-
gronde hoop bezit, is rijk en gelukkig. Want 
de hoop op God sterft niet, nu niet en mor-
gen niet en ook niet als gaat gebeuren, wat 
we lezen in de Christenreis van Bunyan. In 
dat boekje lezen we: als christen bij de doods-

rivier staat en vreest, dat hij er niet doorheen 
komt, komt Hoop naar hem toe en helpt hem 
erdoorheen en hoe doet hij dat? Door hem 
te wijzen op de Stad van God en zo gaan ze 
de doodsrivier door en ze horen de klokken 
luiden: welkom, welkom in de stad. En dan 
gaan Hoop en Christen samen naar binnen, 
door de poort van de stad heen, daarheen, 
waar ze zo naar verlangd hebben. Dan zijn ze 
er: voorgoed Thuis, altijd bij God de Vader en 
bij de Heere Jezus Christus en bij de H. Geest 
en bij de engelen en bij allen, kinderen, jon-
geren en ouderen, die de Heere hebben liefge-
kregen en die ze op aarde wel gekend hebben 
of die ze niet gekend hebben. En toen zij bin-
nen waren, werd de poort gesloten, schrijft 

Bunyan en toen 
ik dat gezien 
had, wenste ik 
bij hen te zijn. 
Onvoorstelbaar 
heerlijk moet 
het daar zijn. 
Hoop op God, 
dan mag u ook 
mee naar bin-
nen, dan komt 
u Thuis bij 
God! 

�)  Er wordt wel gezegd: in de psalmen kijken we Gods kinderen in het hart. Wat 
wordt er mee bedoeld? Zou u onder woorden kunnen brengen wat  er leeft in 
het hart van deze dichter? En waarom is deze psalm zo bekend en geliefd?

�)  Verander de uitdrukking “in de psalmen kijken we Gods kinderen in het hart” 
in: “in de psalmen zien we Christus in Zijn hart”. Wat zou daarmee bedoeld 
worden? Welke troost en bemoedigingen zitten daarin? 

3)  Wanhoop en hoop liggen dicht bij elkaar als we letten op de aanvechtingen van de wereld 
en naar de uitstraling van onze kerk(en) en in ons persoonlijk leven. Welke dingen kunnen 
ons tot wanhoop brengen en wat geeft ons toch hoop? Hoe kunnen we elkaar daarin tot 
een hand en een voet zijn? 

4)  Wat wordt er bedoeld met wereldse hoop en godsdienstige hoop en waar zit het verschil  
met de levende hoop op Jezus Christus. Misschien is het goed om dat met andere Bijbelse 
voorbeelden duidelijk te maken en de verschillen aan te geven.

5)   Naar aanleiding van het stukje van Bunyan over Hoop, die Christen door de doodsjordaan 
heen voert naar de eeuwige Stad van God, kunt u over de hoop op God in het uur van ons 
sterven voorbeelden uit de Bijbel of uit uw familie en gemeente noemen, die dat ervaren 
hebben. En wat betekent deze hoop op God voor onze houding in dit leven?
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Bijbelstudie	N.T.

DS. J.B. TEN HOVE

Efeze 5 : 1–21

Vooraf

De nu volgende verzen gaan verder met 
het concretiseren van het nieuwe leven 
met, door en voor Christus. 

Navolging van God
(Efeze 5 : 1–2)

Efeze 5 begint met de aansporing om navol-
gers van God te zijn (vers �). De wereld volgt 
vele voorbeelden na. Ook in de kerk kunnen 
we er soms wat van. Denk aan populaire pre-
dikers en dergelijke. Maar de Heere leert ons: 
“Zijt dan navolgers Góds”. Het Griekse woord 
dat hier wordt gebruikt, betekent niet nalo-
pen, maar nadoen, imiteren, een voorbeeld 
navolgen. Ouders zijn een (positief of nega-
tief) voorbeeld voor hun kinderen. De hemel-
se Vader wil dat Zijn kinderen Zijn volmaakte 
voorbeeld navolgen. Niet alsof zij dat hier op 
aarde volmaakt zouden kunnen. Wel zo dat 
zij zich leren richten op Hem, dat hun leven 
meer en meer wordt bepaald door het voor-
beeld dat Hij geeft. In vers � wordt dit nader 
toegespitst met het voorbeeld van Christus’ 
liefde. Zijn liefde ging zo diep, dat Hij Zich-
zelf heeft opgeofferd als het Lam Gods. Waar 
onze beste offers niet vrij zijn van de stank 
van de zonde, geeft dit offer een welrieken-
de reuk. Dit offer behaagt Zijn Vader. In dit 
volmaakte offer ligt de gehele zaligheid van 
Christus’ Kerk.
Christus’ zelfopofferende liefde is allereerst 
plaatsvervangend voor Zijn Kerk. Vervolgens 
is Zijn liefde ook het voorbeeld voor Zijn Kerk. 
Als je Gods liefde in Zijn Zoon leert kennen, 
krijgt dat immers zijn uitwerking in je leven. 
In concreto: het wandelen in de liefde (vers 
�). Dat is de vrucht van de Heilige Geest. Dat 
is geen suikerzoete lievigheid die zelfs bij de 
ergste zonden niet zuur durft kijken. Dat is 
allereerst de oprechte liefde tot God, en van 
daaruit ook de liefde tot onze naaste. Deze 
liefde impliceert het haten van alle zonde. 
Dat blijkt in de volgende verzen.

Wegvluchten uit de duisternis
(Efeze 5 : 3–8)

Navolging van God betekent breken met alles 
wat tegen Gods bedoeling ingaat. Met name 
worden in vers 3 genoemd: hoererij, onrein-
heid en gierigheid. Deze zonden staan haaks 
op het leven met Christus. Bij hoererij kun-
nen we denken aan allerlei seksuele zonden 
buiten de bijbelse huwelijksliefde van man 
en vrouw (bijvoorbeeld overspelige relaties, 
het bezoeken van een bordeel, het bekijken 
van pornografisch materiaal, het bezoeken 
van sekssites op internet, enzovoort). Met 
onreinheid kan een breed scala aan zonden 
die ons verontreinigen worden bedoeld. Gie-
righeid heeft in het Grieks een bredere lading 
dan in onze taal. Het kan zowel de egoïstische 
begeerte naar geld en goed betekenen, als ook 
de zondige begeerte naar allerlei andere din-
gen, zoals een ‘gierig’ verlangen naar macht, 
aanzien, andermans geld, andermans man of 
vrouw, alcohol, uitspattingen (vergelijk het 
tiende gebod: “Gij zult niet begeren”). Om-
dat dit zondige verlangen zich niet richt op 
God, maar op andere dingen, wordt het in 
vers 6 in verband met afgoderij gebracht.
In vers 4 gaat de apostel verder met zijn waar-
schuwing tegen oneerbaarheid (alles wat le-
lijk, schandelijk is), zot geklap (dwaze praat), 
en gekkernij (ongepaste grappenmakerij, 
vieze, discriminerende of kwetsende mop-
pen). Laat een christen daarentegen herken-
baar zijn aan dankzegging (woorden waaruit 
dankbaarheid aan de Heere blijkt). 
Dat het hier niet om bijkomstigheden gaat, 
beklemtoont Paulus indringend in vers 5. 
Het gaat hier om hemel of hel. Wie leeft in 
hoererij, onreinheid of gierigheid sluit zich-
zelf buiten het Koninkrijk van Christus en 
Zijn Vader. Velen houden er niet zo van dat 
de zaken zo op scherp worden gesteld. Met 
allerlei ‘ijdele woorden’ (vers 6) proberen zij 
de waarheid af te zwakken. Des te ernstiger 
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waarschuwt Paulus ons voor Gods toorn die 
eens zal losbranden over allen die in hun on-
gehoorzaamheid volharden. En daarom: “Zo 
zijt dan hun medegenoten niet (vers 7)”. 
Dat staat er niet alsof de gelovigen enige re-
den zouden hebben om zich boven anderen 
te verheffen alsof zij van zichzelf heiliger zou-
den zijn. Integendeel. Ook de kinderen van 
Gods liefde waren van geboorte kinderen der 
ongehoorzaamheid: “Want gij waart eertijds 
duisternis (vers 8)”. Maar zij zijn niet geble-
ven in de duisternis van het leven zonder 
God. Door Gods genade zijn zij “licht in de 
Heere” geworden, van dood levend gemaakt 
(Efeze �), wedergeboren tot een levende 
hoop. Dat wordt zichtbaar in het dagelijkse 
leven: “Wandelt als kinderen des lichts”. Om 
het licht van Hem Die het Licht der wereld is 
(Johannes 8 : ��) te reflecteren in deze don-
kere wereld. Opdat ook anderen uit de duis-
ternis getrokken worden tot Zijn wonderbaar 
licht. Want als het kon voor u, zou het dan 
voor een ander niet kunnen?

Leven in het licht (Efeze 5 : 9–14)

Het nieuwe leven met Christus is de vrucht 
van de Geest (vers 9). Wat is die vrucht van 
Gods Geest dan? In vers 9 staat: alle goedheid 
(alles waarvan de Heere zegt dat het goed is), 
rechtvaardigheid (alles wat in overeenstem-
ming is met Gods geboden) en waarheid 
(Gods waarheid, onder andere in de Bijbel). 
Het heeft allermeest te maken met onze ge-
zindheid (vers �0). Je hart en leven worden 
gericht op de Heere. Je begint te verlangen 
om niet meer de duivel, de zonde, de wereld, 
de mensen om je heen, je eigen vlees, maar 
de Heere Jezus te behagen. Om zo te leven dat 
je Hem niet bedroeft, maar verblijdt. Dat is 
het liefste werk van de Heilige Geest. Hij leert 
je ‘beproeven wat de Heere welbehaaglijk is’. 
Het woord ‘beproeven’ heeft alles te maken 
met onderscheiden. Zoals een kunstkenner 
in de dagelijkse praktijk steeds scherper leert 
onderscheiden wat kostbaar is en wat niet. 
Hier gaat het over gééstelijk onderscheidings-
vermogen. Dat is niet iets wat je in één dag 
leert. Hierin moeten Gods kinderen dagelijks 
geoefend worden. Gaandeweg maakt Gods 
Geest je fijngevoeliger om te weten wat de 
Heere wil, en wat niet. Dat heeft te maken 
met aanvoelen. Dat heeft nog meer te maken 
met een biddend leven dicht bij Gods Woord. 

Deze gemeenschap met de Heere sluit ge-
meenschap (deelnemen aan, zich verbinden 
met) de werken der duisternis uit (vers ��). 
Is het dan genoeg dat je zelf niet aan zulke 
zonden meedoet? Nee. Wie verlost is uit de 
duisternis, wordt geroepen om de werken 
van de duisternis te bestraffen. Het kwaad 
moet ontmaskerd worden. Laat maar zien 
hoe onvruchtbaar de duisternis van het leven 
zonder God is. Waarschuw eerlijk voor Gods 
toorn over alle goddeloosheid. En nog meer: 
Laat maar merken dat er niets zo vruchtbaar 
en begerenswaardig is als het nieuwe leven 
met Christus! Voor dat nieuwe leven moe-
ten we bij Hem Zelf zijn. Hoor Hem roepen: 
“Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de 
doden, en Christus zal over u lichten (vers 
�4)”. Hier worden zelfs de doden toegespro-
ken. Dat wil zeggen ongelovigen die nu nog 
geestelijk dood zijn. Zij zullen Zijn stem ho-
ren. En zij zullen opstaan in een nieuw leven 
met Hem (vergelijk Johannes 5 : �5). Zo gaat 
Hij door met Zijn levenwekkende en lichtver-
spreidende werk. 

Wandelen met God
(Efeze 5 : 15–21)

Ondertussen hebben wij de tijd niet mee. 
De dagen zijn boos, staat er in vers �6. Dat 
gold tweeduizend jaar geleden in de heidense 
wereldstad Efeze. Dat geldt ook in ons eigen 
land dat zich steeds meer afkeert van de Hee-
re en van Zijn Woord. Het komt er voor ons 
op aan dat we de ‘nood der tijden’ op profeti-
sche wijze doorzien, zonder te blijven steken 
in het roepen van ach en wee. Juist de ‘boos-
heid der dagen’ spoort ons aan om ‘voorzich-
tig’ te wandelen (vers �5). Eigenlijk staat er: 
nauwgezet. Dus geen slordige levenswandel, 
maar een nauw leven, zo dicht mogelijk bij 
de Heere. Verspil de kostbare tijd die God je 
geeft niet, maar gebruik deze zo goed moge-
lijk (‘uitkopen’, vers �6). Dat is dus iets heel 
anders dan avond aan avond onderuitgezakt 
achter de televisie of achter je internetcom-
puter hangen. Gebruik de genadetijd om met 
God verzoend te worden. Maak tijd vrij om 
meer te leren van de Bijbel, en om goede 
geestelijke boeken te lezen. Besteed tijd aan 
je gezin, en aan de geestelijke vorming van 
je (klein)kinderen. Zeg niet altijd ‘nee’ tegen 
kerkenwerk of evangelisatiewerk. Gebruik de 
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tijd die de Heere geeft zo goed mogelijk. Niet 
alleen voor de korte termijn (het hier en nu), 
maar allermeest voor de lange termijn (in het 
licht van de eeuwigheid). Dat heeft alles te 
maken met ‘verstand met Goddelijk licht be-
straald’ (vers �7). Deze wijsheid zoekt niet de 
gunst van mensen, maar van de Heere: welke 
de wil des Heeren is (vergelijk vers �0).
Wat wil de Heere dan? Vers �8 spitst het nader 
toe. De Heere wil dat we ons niet volgieten 
met wijn die ons dronken maakt. Dus even-
min met alle andere dingen van de wereld die 
onze geest benevelen en ons ongevoelig ma-
ken voor God en Goddelijke zaken. Wat wil 
Hij wel? Dat we vol worden van Zijn Heilige 
Geest. Dat is hier op aarde het hoogste geluk. 
Dat is de beste voorbereiding op de hemel. 
Dat vervuld worden met de Heilige Geest is 
iets waarin we enerzijds passief zijn (er staat: 
wórdt vervuld: passief). Anderzijds zijn we er 
actief bij betrokken (het staat er als een ap-
pèl, in de gebiedende wijs). Het gaat er om 
dat de gelovigen steeds weer en steeds meer 
vervuld worden met Gods Geest. Dat heeft 
alles te maken met de dagelijkse bekering en 
met een geestelijke groei. De vervulling met 
Gods Geest is dus iets anders dan de verzege-
ling met de Heilige Geest (zie daarvoor Efeze 
� : �3–�4 en de uitleg daarbij).
In de wandel met God blijkt het zingen een 

kostbaar geschenk dat Christus aan Zijn Kerk 
geeft (vers �9). Wat kun je gezegend worden 
door het zingen van een psalm in de kerk of 
in huis via een mooie cd. Wat kun je geraakt 
worden door een geestelijk lied als je zingt in 
een koor of gewoon thuis. Wat kan een lof-
psalm een neergebogen hart oprichten. Wat 
kan een eenvoudig lied een verdrietig hart 
troosten. Wat kan het bezingen van Gods 
goedheid een aangevochten ziel versterken. 
Luther zei het treffend: “Zingen jaagt de dui-
vel op de vlucht”.

Als Gods Geest je hart vervult, vind je ook 
altijd redenen om de Heere te danken (vers 
�0). Danken heeft alles te maken met den-
ken. Aan de Heere denken, om Hem te dan-
ken voor Zijn zegeningen. Om Hem te erken-
nen als de Gever van alle goed. Niet alleen in 
voorspoed, ook in tegenspoed. Niet alsof je 
blij zou moeten zijn met allerlei ellende. Wel 
dat er voor Gods kinderen in alle situaties, 
zelfs in de grootste ellende, redenen zijn om 
de Heere te danken (zie bijvoorbeeld Klaaglie-
deren 3 : �� en Romeinen 8 : �8). De diepste 
redenen om te danken vinden we niet in de 
omstandigheden, noch in de zegeningen die 
de Heere geeft, maar in de Heere Zelf. Daar-
om staat er in vers �8 nadrukkelijk bij dat dit 
danken gebeurt in de Naam van onze Heere 

Jezus Christus. Zelfs als je le-
ven arm en ellendig is als van 
de arme Lazarus (Lukas �6), 
in het Lam van God vind het 
geloof redenen om te danken. 
Danken voor de onuitspre-
kelijke genade van het kruis. 
Danken voor het grote goed 
dat de Heere heeft weggelegd 
voor degenen die Hem vrezen. 

Vers �� maakt ons opnieuw 
duidelijk dat wandelen met 
God ook alles te maken heeft 
met de omgang met onze 
naaste: “Elkander onderdanig 
zijnde in de vreze Gods”. Laat 
je onderwijzen door Christus 
Die zegt: “Leert van Mij dat Ik 
zachtmoedig ben en nederig 
van hart (Mattheüs �� : �9)”.

(Foto: Efeze) 
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Van de voorzitter... 
DS. W. WESTLAND  

??
Gespreksvragen:Gespreksvragen:
�. In vers � lezen we: “Zijt dan navolgers Gods”. Wat wordt met deze aansporing 

bedoeld? Hoe wordt dit nader toegespitst in vers �? Leg uit dat deze aansporing 
niets te maken heeft met de dodelijke zonde dat de mens als God wil zijn (denk 
bijvoorbeeld aan Genesis 3, de zondeval in het paradijs). 

�. In vers �0 wordt het nieuwe leven met Christus (de vrucht des Geestes) gekarakte-
riseerd als een voortdurend beproeven wat de Heere (Jezus) welbehaaglijk is. Wie willen we 
van nature behagen? Waarom is het ware geloofsleven zo intens gericht op de Heere Jezus 
(zie ook vers �)? Hoe kun je weten wat de Heere wel of niet welbehaaglijk is? Wat kun je 
hiervan leren uit Efeze 5 : �–��? Leg uit dat geestelijk onderscheidingsvermogen (‘beproe-
ven’) iets is waarin je levenslang geoefend moet worden. 

3. Is het gebruik van alcohol per definitie verkeerd (vergelijk bijvoorbeeld Lukas �� : �4–�� 
en � Timotheüs 5 : �3)? In het oude Efeze vonden velen dronkenschap heel normaal, net 
zoals velen vandaag de dag. Waarom gaat dronkenschap niet samen met het vol zijn van 
Gods Geest? Wat zijn de gevolgen van een leven in dronkenschap (zie ook � Korinthe 6 : 
�0)? Hoe gaan we om met kerkelijke jongeren die teveel drinken? Hoe kunnen wij alcohol-
verslaafden (en hun gezinnen) de helpende hand bieden? 

4. Iemand noemde het zingen eens een medicijn uit de apotheek van God. Wat bedoelde hij 
daarmee? Noem enkele concrete psalmen of geestelijke liederen die een medicijn kunnen 
zijn in de volgende situaties: (a) voor iemand die berouw heeft van zijn zonden, (b) voor 
iemand die smeekt om genade, (c) voor iemand die Gods leiding nodig heeft, (d) voor 
iemand die verdrietig is, (e) voor iemand die zich onbegrepen voelt, (f) voor iemand die 
moedeloos is. Leg uit dat ook de zingende dankzegging en aanbidding medicijnen zijn 
voor het hart (vergelijk Psalm 4� : 9 en Handelingen �6 : �5). Vindt u het belangrijk om in 
de kring van gezin, familie en vrienden met elkaar te zingen?

Gereformeerde Bond 100 jaar

Op D.V. 22 april wordt in Utrecht het 
100-jarig bestaan van de Gereformeerde 
Bond herdacht. Daarom is onze Huishou-
delijke Vergadering verschoven naar 20 
mei. Uiteraard bent u allemaal hartelijk 
welkom op deze Jubileum-samenkomst in 
Utrecht.

Met dankbaarheid mogen we terugzien op 
het vele werk, dat onze Gereformeerde Bond 
heeft mogen doen, de jaren door. In onze kerk, 
waar steeds weer zoveel andere geluiden wor-
den gehoord, heeft de Gereformeerde Bond 
zich ingezet voor de verdediging en verbrei-

ding van de Waarheid van Gods Woord. Ook 
na de fusie blijft ze op deze wijze haar roe-
ping vervullen. We wensen het Hoofdbestuur 
veel wijsheid en zegen van de Heere toe. Zij 
hebben ons medeleven en onze voorbede 
nodig. En dan mag ook het gebed voor onze 
kerk niet achterblijven. Zoals ik dat lees in 
Zondag 48 van de Heid. Catechismus bij de 
bede: Uw Koninkrijk kome: „Regeer ons alzo 
door Uw woord en Geest, dat wij ons hoe lan-
ger hoe meer aan U onderwerpen. Bewaar en 
vermeerder Uw kerk, verstoor de werken van 
de duivel en alle heerschappij, die zich tegen 
U verheft, en alle boze aanslagen, die tegen 
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Opmerkelijk

DR. J. BROEKHUIS

Voor u gelezen

Is de zondag wel authentiek?

Voor de christelijke wereld geldt in zijn 
algemeenheid de zondag als rustdag, als 
dag van de opstanding van Christus. Het 
edict van Milaan, in 313 opgesteld door 
Constantijn de Grote, voorzag in vrijheid 
van religie voor christenen en alle ande-
ren, maar bepaalde tevens dat de zondag 
de algemene rustdag werd. Het concilie 

van Nicea in 325 bekrachtigde dit besluit. 
We merken dus dat de wereldlijke en ker-
kelijke lijnen door elkaar heenlopen.
Tegen de achtergrond van deze ontwikke-
lingen vieren nog altijd enkele miljoenen 
christenen de sabbat als rustdag, onder an-
dere de zevendedags-adventisten en som-
mige baptisten.

Uw heilig woord bedacht worden. Totdat de 
volkomenheid van Uw rijk kome, waarin Gij 
alles zult zijn in allen.”

Huishoudelijke Vergadering

Op de achterpagina ziet u de agenda voor de 
Huishoudelijke Vergadering. Gezien de wijzi-
ging van de Statuten is het van belang, dat 
zoveel mogelijk verenigingen vertegenwoor-
digd zijn. We hopen op een goede vergade-
ring en bidden om de zegen van God.

Bijbelstudies

Omdat heel wat besturen tijdig het program-
ma voor het volgende seizoen klaar maken, 
willen we u nu reeds informeren over de Bij-
belstudies. Ds. A.D. Goijert zal de Bijbelstu-
dies uit het Oude Testament verzorgen over 
het boek Hosea.
Ds. P. van Duyvenbode uit Apeldoorn heb-
ben we bereid gevonden om uit het Nieuwe 
Testament de brief aan de Colossenzen te 
behandelen. Deze Bijbelstudies beginnen bij 
het nummer van augustus. We wensen bei-
de predikanten de leiding van Gods Heilige 
Geest bij de voorbereiding.

Bondsdag

De bondsdag op de laatste zaterdag van okto-

ber lijkt nog ver weg. Toch heeft het hoofd-
bestuur daar alweer over nagedacht, en actie 
ondernomen. Ds. H. Visser, onze oud-voor-
zitter en ds. A.J. Mensink uit Driesum zijn be-
reid om voor ons te spreken over de betekenis 
en de praktijk van de Heilige Doop. We zijn 
dankbaar voor hun toezegging en wensen 
hen licht en leiding van de Heere bij het be-
studeren van dit onderwerp.

Urk welkom

De mannenvereniging „Het Anker” te Urk 
heeft zich sinds korte tijd aangesloten bij 
onze Hervormde Mannenbond. Deze vereni-
ging telt �6 leden en wordt geleid door dhr. 
A. de Wit. We roepen u een hartelijk welkom 
toe in onze kring, en we hopen, dat we voor 
elkaar tot zegen mogen zijn.

Tenslotte

Een hartelijke groet aan u allen, mede na-
mens de andere bestuursleden.
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Onlangs heeft Prof. H.J. de Jonge te Leiden 
opnieuw een steen in deze roerige vijver ge-
worpen met een oratie over “Zondag en sab-
bat”.

Leiden- “De zondag is ontstaan uit concur-
rentie met de avondmaaltijd die Joden hiel-
den op zaterdagavond. De dag heeft zijn 
wortels niet in het feit dat de Heere Jezus op 
zondag opgestaan is uit de doden. Daarvoor 
is geen historisch bewijs te vinden.”

De waardering van de zondag als bijzondere 
dag gaat, aldus de hoogleraar aan de faculteit 
godgeleerdheid, terug tot de eerste eeuw na 
Christus. “De dag dankt zijn uitzonderings-
positie aan het feit dat christenen op die 
avond samen aten. Dat gebeurde overigens 
pas ná werktijd, want de zondag was tot in de 
vierde eeuw een werkdag.
Keizer Constantijn heeft in de vierde eeuw 
verordonneerd dat de zondag een vrije dag 
moest zijn. Daar had hij politieke redenen 
voor; hij wilde bevolkingsgroepen van di-
verse godsdienstige overtuigingen tegemoet-
komen.”
Waarom de christenen uitgerekend de zon-
dag namen voor hun gemeenschappelijke 
maaltijd, weet eigenlijk niemand, poneerde 
prof. De Jonge. “De zaterdagavond was uit-
gesloten, omdat de eerste christenen Joden 
waren. En als Joden namen ze op zaterdag-
avond al deel aan een familiemaal in huise-
lijke kring. Dat bleven ze gewoon doen en ze 
zullen die avond niet ook nog eens aan een 
tweede maal hebben willen deelnemen.

Er moest dus naar een andere avond worden 
uitgeweken. Het christelijk verenigingsmaal 
zal door de Joods-christelijke deelnemers wel 
zijn opgevat als concurrerend met, en als cor-
rectie op de Joodse familiemaaltijd.
Juist het idee dat het christelijke groepsmaal 
een soort aanvulling en correctie was op het 
Joodse familiemaal, kan de wens ingegeven 
hebben het christelijk avondmaal dan maar 
zo spoedig mogelijk na het zaterdagse fami-
liemaal te houden, dus op zondagavond.”

Prof. De Jonge meent de eerste te zijn die 
deze uitspraken doet en hij beseft dat ze con-
troversieel zijn. In de wereld van de theolo-
gen werd zijn referaat al bestempeld als een 
‘fundamentele aanval op de rustdag’. 

Deze twee zaken: dat de zondag als rustdag 
pas na 3 eeuwen is ingesteld èn dat deze dag 
zo overduidelijk in het teken stond van de 
christelijke maaltijd, wekken de indruk dat 
zijn papieren niet erg sterk zijn. Kan de zon-
dag als opstandingsdag van Christus de toets 
van de kritiek wel doorstaan? Zeker in een 
tijd als de onze, waarin we graag de bronnen 
opdiepen en het oor te luisteren leggen bij de 
eerste getuigen van het christelijk geloof.

De belangrijkste factor in dit hele verband 
is dat verschillende factoren hebben meege-
werkt aan het ontstaan van de zondag als de 
dag van de samenkomst van de christenen. 
Prof. De Jonge verbindt op een boeiende wijze 
de Joodse en het christelijke avondmaal met 
elkaar. Wel sneuvelen bij hem andere facto-
ren, maar we kunnen zijn bron niet zomaar 
kritisch wegschrijven. In een geschrift uit 
± 300 lezen we b.v.: “Op de zevende dag rustte 
Hij (God) van al Zijn werken, en Hij zegende 
en heiligde die. Op die dag plegen wij te vas-
ten, en wel om de dag daarna met dankzeg-
ging het brood te kunnen ontvangen. Ook op 
de vrijdag moet er gevast worden, opdat wij 
niet de schijn wekken samen met de Joden de 
sabbat te vieren.” Het heeft er dus alle schijn 
van dat er een tegenstelling groeide tussen 
Joden en Christenen. Maar tegelijk kwamen 
sabbat en zondag heel dicht bij elkaar. In de 
z.g. “Egyptische kerkorde” uit de �e eeuw le-
zen we dat de bisschop “op sabbat èn op de 
eerste dag der week zo mogelijk zelf aan heel 
het volk het heilige brood zal uitreiken”.

Ik wil terugkoppelen naar het Nieuwe Testa-
ment, waar het Griekse woord kuriakè, “van 
de Heere” in � Cor. �� : �0 in relatie staat 
met de bediening van het Heilig Avondmaal. 
Zeker is dus dat de eerste dag der week van 
oudsher als de dag van Woord en Sacrament 
werd beschouwd.

Het zou nog tot 3�3 duren totdat dit rijpings-
proces tot een afsluiting kwam: het Chris-
tendom werd van een vervolgde godsdienst 
plotseling een begunstigde religie. Dus als ie-
mand wil beweren dat de zondag niet een au-
thentiek christelijke hoogtijdag zou zijn, doet 
hij ongeveer hetzelfde als iemand die zegt: de 
bloem hoort niet bij de plant, want zij komt 
later dan de stengel en de bladeren.
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BOND NED. HERV. MANNENVER. OP G.G.

 Exploitatie Begroting Begroting
 2005 2005 2006
BATEN:
Contributies ..........................................................  38.600,--  4�.030,--  38.665,--
Collecten en giften................................................   3.�34,--     3.6�0,--	 	 3.�05,--
Rente .....................................................................   763,--   6�5,-- 	 650,--
Diverse ontvangsten .............................................   �.08�,--   �.365,-- 	 �.��5,--
Referaten en insignes ............................................   ��3,--     375,--	 	 �00,--
  –––––––––––– –––  ––––––––––– –––––––––––
    43.90�,--   47.005,--  43.945,--
  ========= ==  =========== ==========
LASTEN:
Reiskosten H.B. e.a. + secretariaat .........................  5.3��,--  6.000,--  5.�75,--
Vergaderingen + zaalhuur .....................................   �.837,--      �.5�5,-- 	 �.800,--
Onkosten Bondsdag ..............................................   �.337,--     �.�40,-- 	  �.400,--
Div. kosten w.o. adresboekje .................................   �.985,--     �.�90,-- 	    870,--
  –––––––––––– ––  ––––––––––– –––––––––––
   ��.480,--   ��.955,--    �0.�45,--

ONKOSTEN „HERV. VAAN”
Drukkosten + banderen ........................................  �5.0�9,--    �5.500,--    �5.500,--
Frankering .............................................................  9.605,--    9.800,--     9.750,--
Honoraria ..............................................................  �.�30,--    �.�50,--      �.�50,--
Diverse kosten + inbinden ....................................   �.�74,--    �.000,--      900,--
Aandeel kosten Bondsbureau ................................  5.866,--   7.500,--     6.300,--
  –––––––––––– ––  ––––––––––– –––––––––––
       TOTAAL LASTEN   44.384,--   47.005,--  43.945,--
 TOTAAL BATEN   43.90�,--  47.005,-- 		 43.945,--	 
  –––––––––––– –– ––––––––––– – –––––––––––   
 -/-  483,--  -,-- 	 -,--
Baten voorgaand jaar   643,--  
  –––––––––––––– –––––––––––– ––––––––––––
 VOORDELIG SALDO   �60,--  -,--  -,--
    ===========  ===========  ==========

Voorgesteld wordt de contributie voor �006 vast te stellen op  ��,00. (ongewijzigd �005)

BALANS per 31-12-2005:

Geldmiddelen ..............................    ��.34�,-- 
R.C. Bondsbureau .........................     �9.�4�,--  
Inventaris .....................................      9,--
Voorraden/vorderingen ...............   447,--  
  –––––––––––  
    3�.940,-- 
Nog te betalen kosten ..................    �.067,-- 
  –––––––––––  
 VERMOGEN   �9.873,-- 
  ==========

Exploitatie-rekening	2005
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Boekbesprekingen
Dr. A. Noordegraaf: „Wie is Hij toch?” Uitgave: 
IZB, Amersfoort. Paperback, 65 pagina’s. Prijs 
3,75 euro.

Er bestaan nogal wat beelden over de Heere Je-
zus. De één noemt Hem de Middelaar, de Verlos-
ser. Een ander ziet Hem als Vriend, weer anderen 
spreken over Hem als Inspirator, enz. De Bijbel 
gebruikt allerlei namen voor Hem: Immanuël, 
Jezus, Christus, Heere, Mensenzoon, Zoon van 
God, Hogepriester. Elk van die namen laat een 
facet van Hem zien. In de Bijbel onthult de naam 
het wezen. Zo ook bij de Heere Jezus. De auteur 
schreef een boekje waarin hij de verschillende 
namen van de Heere Jezus behandelt. Ze vullen 
elkaar aan en verklaren elkaar en vormen zo een 
soort Mozaïek. De doelstelling van het boekje is 
na te gaan wat het vandaag betekent Jezus Chris-
tus te belijden. Het boekje is gericht op gebruik 
in het kringwerk. Het telt zeven hoofdstukjes en 
bevat verwerkingsvragen.

M.P.

Ds. Ir. W. Markus: „Raakpunt. Waar het godde-
lijke en het menselijke elkaar ontmoeten”. Uit-
geverij: Boekencentrum, Zoetermeer. Paperback, 
��5 pagina’s. Prijs ��,90 euro.

Geloven in God en in de Heere Jezus Christus be-
tekent niet dat alle vragen in ons leven verdwij-
nen. Integendeel. Wie de naam van God echt wil 
belijden doet dit met hart en verstand. Dit laatste 
stelt christenen juist voor veel vragen, bijvoor-
beeld: wat is mijn verantwoordelijkheid wan-
neer God toch alles bestuurt en leidt? Hoe kan 
er zoveel lijden zijn wanneer een almachtig God 
de wereld regeert? Wat moet ik mij voorstellen 
bij Gods „alomtegenwoordigheid”, Zijn „eeuwig-
heid”? Veel vragen kunnen het geloof in de weg 
staan. De auteur gaat serieus op deze vragen in. 
Hij probeert de beperkte wereld van de mens en 
de onnavolgbare „wereld” van God bij elkaar te 
brengen, met als doel dat het geloof vaster gewor-
teld zal worden in de Drieënige God. Hij regeert, 
Hij bestuurt, Hij leidt.

M.P.

Klaas A.D. Smelik: „Misdaadverhalen in de Bij-
bel”. Uitgeverij: NBG, Heerenveen. Paperback, 
��0 pagina’s. Prijs 8,95 euro.

Het Nederlands Bijbelgenootschap probeert op 
alle mogelijke manieren de bijna twee jaar gele-

den Nieuwe Bijbelvertaling onder de aandacht te 
brengen. Speciaal voor mensen die houden van 
geweld en misdrijven is, in een serie waarin the-
matische bijbelse geschiedenissen worden verza-
meld „Misdaden in de Bijbel”, verschenen. Dr. K. 
Smelik, docent Hebreeuws en Jodendom aan de 
universiteit van Gent, haalt in dit boekje bijbelse 
geschiedenissen naar voren die gaan over haat 
en nijd (Kaïn en Abel), diefstal (Achan), moord 
(Ehud en Eglon), oplichting (de sluwe rent-
meester), koninklijk terreur (Herodes en de kin-
dermoord) e.a. De schrijver wil aantonen dat al 
deze misdaden in onze tijd ook in de Bijbel voor 
kwamen. De bijbeltekst is ontleend aan de N.B.V. 
Ook een apocrief verhaal ontbreekt niet.

M.P.

Drs. H.G. de Graaff: „Dopen is diep”. Uitgeverij: 
Boekencentrum, Zoetermeer. Paperback, 48 pagi-
na’s. Prijs 4,90 euro.

„Dopen is diep” werd geschreven door de Rot-
terdamse predikant drs. H.G. de Graaff en wil 
toerusting geven aan jonge ouders en het onder-
linge gesprek over geloofsopvoeding stimuleren. 
Doopouders beloven bij de doop van hun kinde-
ren dat zij hen zullen opvoeden in het christelijk 
geloof. Veel ouders nemen deze belofte serieus 
en vragen zich af hoe zij die handen en voeten 
kunnen geven. In verschillende gemeenten is ge-
bleken dat het daarom zo zinvol is om ouders, 
na de doop van hun kind, uit te nodigen voor 
doopcatechese. Dit boekje bevat voor een drietal 
avonden bezinningsstof over de betekenis van de 
doop.

M.P.

Van jodenhaat naar zelfmoord-
terrorisme. Dr. Hans Jansen. 
Uitgeverij: Groen. Gebonden. 
ISBN: 9058�96��9. Prijs �9,95 
euro. Dit boek is verkrijgbaar in 
de boekhandel.

Wie dit boek lezen wil, moet 
wel over flink wat vrije tijd be-

schikken. Het telt meer dan duizend blz. Voor 
zo’n kolossaal boek is de prijs laag te noemen. 
Het is een prachtig boek, wat de uitvoering en 
de inhoud betreft. Eerder, in �98�, schreef Jansen 
een ander opzienbarend boek: „Chr. theologie na 
Auschwitz”. Sinds �00� is Jansen verbonden aan 
het Simon Wiesenthal Instituut te Brussel, waar 
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Overlijdensberichten
„De Heere kent degenen die de Zijnen zijn”

� Tim. � : �9

Op Zijn tijd heeft de Heere tot Zich genomen 
ons trouw meelevend lid (oud bestuurslid)

ANTON PIETER JAN DEN BESTEN

in de leeftijd van 6� jaar.

Wij denken met dankbaarheid terug aan zijn 
waardevolle inbreng op onze vergaderingen. 
Het onderzoek van Gods Woord had de liefde 
van zijn hart.
De Heere schenke Zijn troost en genade aan 
zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere 
familie.

 Bestuur en leden van de
 Mannenvereniging te Schoonhoven

Maart �006

Mijn hart, o Hemelmajesteit
Is tot Uw dienst en lof bereid.

Ps. �08 : � (ber.)

Op zaterdag 4 maart �006 heeft de Heere tot 
Zich genomen ons trouw en gewaardeerd lid

CORNELIS PETERSEN

op de leeftijd van 9� jaar.

 Bestuur en leden
 M.V. „Guido de Bres”

Harderwijk, maart �006

hij colleges geeft over de islamisering en globa-
lisering van de Europese jodenhaat en over de 
plaats van het jodendom in de grote filosofische 
systemen. In �005 ontving hij de Israël prijs van 
de World Zionist Organisation. Zo’n boek is voor 
een 74-jarige een enorme prestatie. Het is een 
noodzakelijk boek. Het waarschuwt voor wat er 
heden aan de hand is en wat in de toekomst ko-
men kan. Niet alleen voor het Joodse volk. Wat 
voor goeds kan de kerk verwachten van zoveel 
moslims?
Spotprenten in kranten, haatzaaiende preken in 
moskeeën, opruiende schoolboeken. Jodenhaat 
viert hoogtij in de Arabische wereld. De recente 
verkiezingsoverwinning van de Palestijnse ter-
reurbeweging Hamas en de dreigende taal die 
Iran aan het adres van Israël uit, zetten de ver-
houdingen verder op scherp. Prof. dr. J.B.G. Jan-
sen: „Ik ben geen profeet. Maar ik ben nuchter 
genoeg om te beseffen dat er na Auschwitz nog 
verschrikkelijker dingen in het Midden-Oosten 
kunnen gebeuren.”
Ook in eigen land nemen bepaalde vormen van 
antisemitisme toe. Niet alleen in Amsterdam. In 
plaatsen met een christelijke meerderheid kun je 
op bushokjes e.d. ook leuzen aantreffen als: „Ha-
mas, hamas, alle Joden aan het gas”. Onze cate-
chisanten moeten goed weten wat er aan de hand 

is en wat de Bijbel ons leert over Israël. Palestijnse 
kinderen werden opgevoed met: Israël behoort er 
niet te zijn, heeft geen bestaansrecht, moet wor-
den vernietigd.
Dit staat in officieel lesmateriaal van de Palestijn-
se Autoriteit. Hoofdstuk �9 van het boek, dat als 
titel heeft: „Onderwijs van Palestijnse Autoriteit 
moedigt leerlingen aan om Israël in heilige oor-
log te vernietigen”, is echt een eye-opener.
Op landkaarten in schoolboeken komt de staat 
Israël helemaal niet voor. Het hele land tussen 
de Middellandse Zee en de Jordaan en tussen 
Libanon en de Sinaï heet gewoon Palestina. De 
hoofdstad heet uiteraard Jeruzalem.
Joden worden voor de kinderen afgeschilderd 
als: bedreiging, verraders, hebzuchtig, materialis-
tisch, hard en harteloos, samenzweerders tegen 
God en de hele mensheid enz. Is Jodenhaat van 
moslimkinderen dan een wonder?
Schokkend is het te lezen dat er in het Midden-
Oosten veel geleerd is van geschriften uit het wes-
ten. Bij ons dus! Geschriften van vroeger en nu.
Veel politici en Europese media, maar ook chris-
tenen, hebben een blinde vlek voor Israël. Het 
boek van Jansen boort met de stukken aan hoe 
eenzijdig, onvolledig en tendentieus de bericht-
geving over het Midden-Oosten is. Iedereen kan 
dat ook zelf constateren.

A.D.G.
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BOND VAN NED. HERV. MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

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

ZATERDAG 20 MEI 2006
aanwezig te zijn op de te houden

H U I S H O U D E L IJ K E
V E R G A D E R I N G

in gebouw „De Schakel”, Oranjelaan �0 te Nijkerk. Aanvang 14.00 uur.

 A G E N D A:
   �. Opening door de voorzitter, ds. W. Westland
   �. Jaarverslag van de secretaris
   3. Jaarverslag van de penningmeester/begroting �006
   4. Verslag van de kascontrolecommissie
   5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
    6. Mededelingen
   7. Uitslag verkiezing hoofdbestuursleden
  voorgestelde dubbeltallen:
  �. vac. ds. T. van Bruggen (herkiesbaar)
   ds. T. van Bruggen te ’t Harde
   ds. D. Breure te Bruchem
  �. vac. ds. A.D. Goijert (herkiesbaar)
   ds. A.D. Goijert te Bunschoten
   ds. E. Mijnheer te Westbroek
  3. vac. dhr. M. Post (herkiesbaar)
   dhr. M. Post te Veenendaal
   dhr. G. Dijkgraaf te Uddel
  8. Collecte
  9. Dhr. C. Oosterom: Toelichting Statutenwijziging
 �0. Hoofdelijke Stemming Statutenwijziging
 ��. PAUZE (verkoop referaten)
 ��. Uitslag
 �3. Rondvraag
 �4. Sluiting door ds. T. van Bruggen

 U bent hartelijk welkom! M. Post, �e secr.

P.S. Het gebouw „De Schakel”, Oranjelaan 10 te Nijkerk is vlakbij het station.


