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God heeft aan het volk Israël de belofte gegeven dat
zij zouden ingaan tot Zijn rust. Van deze rust was de
komst in het beloofde land een beeld of eersteling.
De kinderen Israëls hebben op deze belofte geen acht
geslagen, die veeleer miskend en er niet in geloofd.
Deze belofte staat nu dus nog open. God heeft gezegd: „De rust is er, zij is voor u gereed, komt binnen,
gij volken, gij mensenkinderen”. Maar de mensenkinderen zijn niet binnengekomen. De belofte staat dus
nog open, men kan er nog gebruik van maken. Geldt
deze belofte ook voor mij? Er is een voorwaarde aan
verbonden om binnen te komen, namelijk het geloof
waarin men God houdt voor een
eerlijk man, die woord houdt en
trouw blijft. Of dat geloof er is,
zal eens blijken. God stelt het op
de proef, en wij die geloofd hebben, zullen als zulken bevonden
worden, die in het geloof hebben
volhard en tot de rust ingaan. Dat
wordt bewezen met de woorden:
„Gelijk Ik gezworen heb in Mijn
toorn: Nooit zullen zij tot Mijn
rust ingaan”. Als u zich, zoals u bent, aan Hem overgeeft, moet u zich dus niet aan de gedachte overgeven als zou God toornig op u zijn. U moet niet denken dat Hij u niet zou willen aannemen, maar u moet
weten, dat God juist door het ongeloof tot toorn geprikkeld wordt. „Gelooft gij niet, dan blijft gij niet”.
God zegt dus dat het op het geloof aankomt, en dat
onze werken, van welke aard zij ook mogen zijn, bij
het ingaan tot Zijn rust helemaal niet in aanmerking
komen, dat God daar niets van wil weten, maar alleen het geloof aanziet.
Dat de werken al voor God aanwezig zijn, zegt de
apostel Paulus ook: „Zijn werken”, namelijk die welke
voor ons mensen nodig zijn voor ons tijdelijk en eeuwig geluk, „waren van de grondlegging der wereld af
gereed”. Onze eigen werken zijn dan ook overbodig.
Dat de werken die wij nodig hebben van het begin
der wereld af gereed liggen, toont de apostel aan met
Genesis 2 : 2, waar God over de zevende dag aldus
sprak: „En God rustte op de zevende dag van al Zijn
werken”.
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Meditatie

DS. A.D. GOIJERT

Al bekeerd?
Zondag 33 Heidelbergse Catechismus

Nu vraagt deze zondag naar waarachtige bekering. Net zoals Zondag 7 vraagt naar wat
een waar geloof is. Het gaat dus om echtheid.
Niet om namaak, om schijn. Alle goede en
mooie dingen worden nagemaakt. Meestal
kun je het verschil wel zien of merken. Zo
ook met geloof en bekering.
Bekering is een centraal woord in de Bijbel.
In het Oude Testament zijn het de profeten
die oproepen tot bekering. In het Nieuwe Testament preekt Johannes de Doper bekering
en ook Jezus Zelf.
Wie hebben er allemaal bekering nodig? Iedereen, alle mensen. Het is voor iedereen nodig en mogelijk. Voor Jood en heiden. Man
en vrouw, jong en oud, goed en slecht, kerkelijk en onkerkelijk.
We lopen allemaal van huis uit in de verkeerde richting. Met de rug naar God toe. Zo zijn
wij geboren. Tussen wieg en graf moet een
mens dus bekeerd worden.
Kun je dat zelf? Zijn wij ertoe in staat om onszelf te bekeren? Nee. Bekering is Gods werk.
Net als geloof en wedergeboorte. Die woorden en zaken hebben ook alles met elkaar te
maken. Die zijn niet los verkrijgbaar.
Bekering is vrucht van het geloof. Van geloof
in de Heere Jezus. Je kunt niet in Hem geloven en onbekeerd blijven.
Daar zorgt Gods Geest voor. Hoe nodig dat
het Pinksteren werd en dat de Geest ook bij
en in ons persoonlijk werkt.
Weet u zeker nog onbekeerd te zijn, dan
weet u ook bij wie u moet zijn, bij de Heilige
Geest.
Een mens is geen blok hout. God schakelt
een mens er wel bij in. We worden ook allemaal verantwoordelijk gesteld. De Heere zegt
in Zijn Woord niet: „Och mocht u nog eens
bekeerd worden”.
Hij zegt wel: bekeert u!

God wil en vraagt of ik mij tot Hem bekeer. Ik
moet naar God terug. Ik moet naar huis, zoals
de verloren zoon. Ik kan niet blijven waar ik
ben en wie ik ben. Er moet hoognodig verandering komen. In mijn hart en leven. Dat kan
geen uitstel lijden.
De Geest werkt van binnen naar buiten.
Zondag 33 spreekt tweemaal over: „hartelijk”. Hij begint het hart van een mens te bewerken, Hij raakt ons aan, Hij vernieuwt ons.
Dan komt het vanzelf naar buiten. Dat is niet
tegen te houden.
Alleen binnenwerk gaat niet. Alleen buitenwerk wel, dat is echter maar tijdelijk, het
heeft geen diepte, geen wortel.
Bekering omvat dus alles. Het is totaal en
radicaal. Je denken en voelen en willen. Je
woorden en daden. Je handel en wandel. Je
daad en praat, gewaad en gelaat. Het wordt
zichtbaar op zondag en maandag. Het gaat
over kerk en werk, over maatschappij en de
politiek.
Zij wij al bekeerd, zo begonnen we. Hoe kun
je dat aan de weet komen? Vraag er eens naar
in je familie, aan je buren, je vrienden, je collega’s, de leden van je club. Aan je baas of je
personeel, je klanten.
Hebben ze er iets van in de gaten gekregen,
dat wij door God tot God bekeerd zijn? Hopelijk wel.
De uitleg van Zondag 33 spreekt over afsterving en opstanding. Afsterving van de oude
mens en opstanding van de nieuwe mens.
Het woord afsterving ziet op een proces. Het
gaat langzaam maar zeker, zoals in de natuur,
als het herfst wordt. Bekering is dat God er
mee bezig is. Het gaat altijd door. Het is nog
niet klaar.
Opstanding ziet meer op een daad, op een
keuze, op actie. Net als bij de opstanding van
Jezus en anderen. Opgewekt zijnde, stonden
ze op.
Bekering gaat niet bij iedereen gelijk.
Er is niet een bepaald systeem voor. Er is verschil.
De afsterving van de oude mens. Wat is dat,
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Dat is een heel belangrijke vraag. Onbekeerd kom je niet in de hemel. Wat is bekering? Inkeer tot jezelf, afkeer van de zonde
en omkeer tot God. Zo kun je het heel gemakkelijk onthouden.
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de oude mens? Ons ik, voor zover we van
God zijn afgekeerd. Onze neiging om te zondigen, om aan jezelf te denken, om te gaan
voor eigen naam en zaak en succes.
Die oude mens moet altijd maar weer en meer
sterven. Sterven aan onszelf en het onze dat
is nodig. Ons eigen lieve ik moet gekruisigd
worden. Dat valt niet mee. Wie wil dat nu?
Wij niet. Die oude mens speelt telkens weer
de kop op. Dat geeft gevoelens van verdriet.
Niet over een ander, maar over onszelf. Wij
vertoornen er immers God mee, dat we zo
zijn en zo doen en blijven doen, zelfs tegen
beter weten in. Wij beledigen Hem, onteren
Hem. Wij gaan onze eigen weg en doen onze
eigen zin.
Daaraan ontdekt de Geest ons. Hij leert ons de
boetepsalmen zingen en beleven. Dan komt
er ook plaats voor troost, voor het Evangelie,
voor de Heere Jezus.
Dan komt er ook, zegt onze Catechismus,
zondehaat en zondevlucht, zoals bij Jozef. Je
hebt er geen zin meer in. Je zou er wel helemaal van af willen. Lust wordt last.
Het is ook opstanding van de nieuwe mens.
Dat is de andere kant van de gelovige. De
nieuwe mens is ons ik voor zover het op God
gericht is, zoals een bloem naar de zon.

Een mens is eigenlijk twee ikken. Die zijn
met elkaar in gevecht. Paulus noemt dat: de
inwendige strijd. Hij had daar ook last van.
Als hij het goede wilde doen, deed hij het
kwade.
De nieuwe mens is het verlangen om met
God te leven, om de Heere Jezus te volgen
en te dienen. Om te leven met de Bijbel, om
graag naar de kerk te gaan, om van de Heere
Jezus te horen, om te bidden en te danken,
om je naaste lief te hebben als jezelf en hem
te helpen.
Je krijgt andere belangen. Veel dingen worden betrekkelijk. Daar behoef je niet ziek
voor te zijn.
Het geeft gevoelens van vreugde. Bekering is
een traan en een lach. Je kunt wel zingen en
springen, huppelen van zielevreugd, dansen
bij de ark als David. Wat blijdschap smaakt
mijn ziel, wanneer ik voor Hem kniel.
Bekering is voor elke dag. Je komt er nooit
mee klaar. Je bent nooit afbekeerd. Met Jeremia bidden we: „Heere, bekeer mij, zo zal ik
bekeerd zijn”.
Kijk het maar na of het zo is. Leef het maar
na.
Anders lezen, leren en leven, dat is bekering.

Bijbelstudie O.T.
Hosea 1
DS. A.D. GOIJERT
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Inleiding en 1 : 1
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Hosea is het eerste boek van de z.g.n. 12
kleine profeten. Klein alleen gezien de
omvang en niet de betekenis. In de Joodse
overlevering (Josephus) en bij de kerkvaders werd de bundel als één Bijbelboek
geteld. Sinds Augustinus worden deze
boeken: Kleine Profeten genoemd. Ze zijn
van grote betekenis voor onze kennis van
de religie en de politiek van Israël van ca.
750 v. Chr. tot ver na de ballingschap. „De
Twaalf” zijn niet alleen van betekenis geweest voor het geloofsleven van het oude
bondsvolk Israël, maar zij hebben in hun

prediking ook dingen gezegd, die voor de
chr. gemeente nog altijd van grote waarde
zijn. Ook voor ons.
Wie was Hosea?
De Bijbel vertelt ons niet veel over de mens
Hosea. Ook niet over de roeping tot het profetenambt. Hij ging schuil achter zijn boodschap. De boodschap is kennelijk belangrijker dan de boodschapper! Zijn vader was ene
Beëri. Hij woonde in het 10-stammenrijk
(7 : 5). Van zijn naam kunnen we zeggen, dat
die dezelfde klank had als de naam Jezus. De

Het woord van de HEERE geschiedde tot Hosea. Dan gaat er iets gebeuren, als God spreekt.
Hij is de sprekende God. De afgoden zeggen
niets. Hij neemt Hosea in dienst. Dat geldt
niet alleen voor zijn spreken als mond van
de Heere, maar ook voor heel zijn persoonlijk
leven en zijn huwelijk en gezin.
Hij moet werkelijk alles geven. Zichzelf verloochenen.
Over het huwelijk van Hosea is al heel wat te
doen geweest.
Begrijpelijk. Hosea moet op Gods bevel (!)
met een hoer trouwen. Een meisje niet alleen
met een overspelige aanleg, maar ook met
zo’n praktijk. Een verleidster. Een vrouw van
lichte zeden.

Kan God nu zoiets echt menen? Is dit echt
gebeurd? Was het soms een allegorie, een visioen, droom of gelijkenis? Dat staat zo niet
in de Bijbel. Zie voor de verschillende opvattingen o.a. de Korte Verklaring van J. Ridderbos. Zelf kiest hij voor de visionaire opvatting. Wij kiezen met o.a. H. Veldkamp voor
de realistische opvatting. Het was een werkelijk huwelijk.
Een door God gedwongen huwelijk. Twee
mensen die helemaal niet bij elkaar passen, zoals vaker voorkomt. Bij Hosea passen
de woorden: trouw en liefde. Bij Gomer (de
naam van de vrouw): ontrouw en liefdeloosheid.
Gomer, een hoer! „Daar zul je mee getrouwd
zijn” (de titel van Bijbelstudies over Hosea,
uitgave IZB).
Met dit huwelijk moet Hosea aanschouwelijk
onderwijs geven. Ziet het volk Hosea en zijn
relatie, dan kijkt het in de spiegel en ziet zichzelf. Ze moeten dan gaan denken: zo leven
wij ook in overspel. Wij houden het niet met
de HEERE, maar met de afgoden. Daar stellen
wij ons vertrouwen op. Wij zijn even lichtzinnig als die Gomer.
Duidelijk is dat het vreemde huwelijk van
de profeet ondergeschikt was aan zijn ambt.
Wat moet dit voor Hosea geweest zijn! Denk
u dat eens in. Elke dag maar weer. Geen vertrouwen. En voor zijn 3 kinderen. Het zal je
moeder maar wezen!
Oneindig veel dieper was echter de smart van
God. Hij had Israël uitgekozen en geroepen
tot Zijn bruid. Zie Ps. 147 : 10 ber.
Het was Zijn volk, Zijn eigendom, Zijn beminde, Zijn oogappel. Hen is eerst het Evangelie verkondigd (Heb. 4 : 6). Zij lopen de afgoden na en vertrouwen op de buitenlandse
mogendheden Assyrië en Egypte.
Daarom dus komt Hosea met de boodschap
van gekrenkte, toornende liefde. Zoals de
Heere Zijn volk nochtans trouw blijft, zo
moet Hosea ook doen. Zie 2 Tim. 2 : 13.
Hosea kan en mag niet van haar af. Zelfs niet
toen ze wegliep, zie hfdst. 3.
Het centrale thema van het boek Hosea is dus
de relatie tussen God en Israël. De gedachte
die heel zijn prediking beheerst is die van de
liefde van de Heere voor Zijn volk.
Titel van het boek van ds. J. Westerink is:
„Hosea, profeet van de liefde van God”. Liefde van één kant.
De vraag is nu maar: verstaat Israël deze zicht-
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Heere redt of heeft gered. Een in Israël gebruikelijke naam, net als Jozua. De naam van Hosea is dus al prediking!
De tijd waarin hij leefde is ons bekend. Zie
1 : 1. Dat was ongeveer 750-724 v. Chr. Hij
was tijdgenoot van Amos in Israël en van Jesaja en Micha in Juda. Hij leefde dus vlak voor
de wegvoering van de 10 stammen in 722 v.
Chr. Zijn optreden begon onder Jerobeam 2.
Israël maakte toen een periode door van grote bloei. Uitwendig gezien ging het heel goed.
Er was koren, most en olie in overvloed. Er
was ook goud en zilver. In deze gouden tijd
heeft Hosea met zijn prediking van gericht
de schijn tegen. Het ging toch allemaal goed?
Alles leek voor geld te koop. Wat maak je je
dan toch druk?
De godsdienstige toestand was echter donker.
Jerobeam 1 voerde de kalverdienst in en men
vereerde ook verschillende Baäls, vruchtbaarheidsgoden. Dat noemde Hosea geestelijke
hoererij, overspel, vreemdgaan. Andere goden achterna lopen is weghoereren van de
HEERE. Het trouwverbond eenzijdig breken.
Vgl. Jer. 2 : 20, Eze. 16 : 34 en Openb. 17–19.
Israël was dus de HEERE ontrouw en dit wekte Gods toorn op. Opvallend dat Hosea bij de
datering van zijn profetische arbeid eerst vier
koningen van Juda noemt. Van de 7 koningen die in diezelfde tijd over Israël regeerden
verzwijgt hij er 6. Hij noemt slechts Jerobeam
2.
Waarom? In de koningen van Juda wordt
het wettige huis van David voortgezet. Bovendien zijn die 6 koningen door revolutie
aan de macht gekomen. Ze gingen over koningslijken. Zie 8 : 4.
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bare prediking? Zal het er door tot inkeer komen? Laat het zich terugwinnen? Dat moet
duidelijk worden. Ook in ons eigen leven. Laten wij ons door hoorbare en zichtbare prediking gezeggen? Verharden wij ons hart of
laten we ons leiden? (Ps. 95).

1 : 2–9
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Hosea moet een ontuchtige vrouw nemen.
Zie bijv. Gen. 6 : 2 en 19 : 14. De Heere zei:
neem en hij nam. Hij gehoorzaamde. Deed
niet eigen wil en zin, maar die van de Heere.
De drie kinderen zullen ontuchtige kinderen
zijn.
Andere profeten hebben ook tekenhandelingen moeten verrichten.
Het geval van Hosea staat niet op zichzelf.
Met „land” in vers 2 wordt bedoeld de inwoners van het land. Zij hoereren bij de Heere
vandaan. Zie Ps. 73 : 14 ber.
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Uit dit huwelijk wordt eerst een zoon geboren. Het „voor hem” wijst er op dat dit kind
waarschijnlijk een eigen kind was van de profeet i.t.t. de volgende twee. Zie 2 : 3.
De eerste moet hij Jizreël noemen. De betekenis is: God zaait. Anderen zeggen: verstrooiing. Eén letter verschil met Israël. Deze naam
spreekt van het komend gericht.
Jizreël was de naam van een vruchtbare
vlakte in het noorden en van een stad bij
het gebergte Gilboa. Het is de naam van het
bekende slagveld in de Bijbel. Jozua 17 : 16,
Richt. 6 : 33, 1 Sam. 28 : 4.
Over de bloedschuld die Jehu’s dynastie met
zich meedroeg door diens bloedvergieten in
Jizreël, wordt nu, een eeuw later, door Hosea Gods vonnis uitgesproken. Het vonnis
is radicaal. Niet alleen de dynastie van Jehu
wordt er door getroffen, God zal een einde
maken aan de hele monarchie van het noordelijk rijk. Al verdelgde Jehu de Baälsdienst,
hij bleef de gouden kalveren van Jerobeam 1
te Bethel en Dan dienen, 2 Kon. 10 : 29. Bekend is Jehu’s ijver, 2 Kon. 10 : 16.
Het tweede kind, nu een dochter, heet Lo-Ruchama, zonder ontferming of niet-ontfermde.
God zal Zich niet meer over Zijn volk ontfermen en dat voor Israëls Ontfermer. Dat wist
David, Ps. 103 : 13 en Jesaja in 49 : 15. Altijd
was de Heere nog barmhartig en genadig geweest en lankmoedig (geduldig) en nu dit?!
De Heere zal niet voortgaan Zich te ontfermen, als Israël voortgaat bij Hem weg te

lopen. Wel staat de deur van de hoop nog
open. Over het huis van Juda zal de Heere
Zich nog wel ontfermen, vers 7. Dit is letterlijk vervuld. Toen Samaria in 722 v. Chr. viel,
hebben de mannen van Assyrië zich niet tot
Juda gewend.
Ook toen in 701 Sanherib kwam, heeft de
Heere Juda wonderlijk geholpen, 2 Kon.
19 : 35.
Na enkele jaren, het aan de borst ontwennen
gebeurde in het oosten 2 à 3 jaar na de geboorte, werd een derde kind geboren. Weer
drie jaar van geduld. Maar het volk sloeg er
geen acht op. Een gewaarschuwd volk telde
niet voor twee.
Zij dachten verwaand: wij zijn toch Gods
volk, onze God moet Zich wel over ons ontfermen, Hij heeft een verbond met ons. Het
verbond betekende: „Ik wil uw God zijn, jullie moeten Mijn volk zijn.” Dat laatste vergaten ze, omdat ze God vergaten, 2 : 12.
Deze zoon heet Lo-Ammi, niet Mijn volk. In
deze naam laat de Heere Zijn laatste vonnis
horen.
De 3 namen vormen een opklimming.
Jizreël doelt op de straf, die voor Jehu’s koningsgeslacht op het gehele koninkrijk overgaat.
Lo-Ruchama op de volkomen hulpeloosheid
waarin de Heere Zijn volk Israël zal laten.
Lo-Ammi op de bijna gehele oplossing van
het volk door de wegvoering in de Assyrische
ballingschap. „Ik zal ze zeker wegvoeren”
(6).
De laatste naam is dus de finale. Ik ben niet
langer de Ik-ben-er-voor-jullie, Ex. 3 : 14. Uit
het vervolg blijkt echter dat het vonnis van
vers 9 toch niet definitief is.
Over de naamgeving nog het volgende. Dit
was in Israël heel belangrijk. Onze gewoonte
om kinderen naar de naaste familieleden te
noemen, komt in het OT vrijwel niet voor.
Veeleer gaven vader en/of moeder aan de
jonggeborenen een naam, waarin zij uiting
gaven van bepaalde gevoelens op grond van
persoonlijke belevenissen of wel aan bepaalde verwachtingen aangaande het kind. De
namen van Gomers kinderen hebben betrekking op de lotgevallen, die het volk Israël te
wachten staan.

10–12

Het leek er op, dat het tussen de Heere en

Gespreksvragen:

Christus wordt daarom het Hoofd genoemd,
terwijl de christelijke Kerk Zijn lichaam is,
dat Hij voedt, onderhoudt, regeert en verheerlijkt.”
We moeten er wel op letten dat dan Israël
verdwenen is achter de kerk. Liever kiezen
we voor de vervulling die nog komen moet,
wanneer de volheid van de heidenen zal zijn
ingegaan. Dan zal Israël zich bekeren tot de
Heere. De HEERE blijft Zijn volk vasthouden.
Ook in onze dagen. God blijft God en Israël
blijft Israël. Volk van Gods verkiezing, verbond, beloften, de Messias, Die gekomen is.
Zie Romeinen 11.
Er is voor het volk in de dagen van Hosea onheil te verwachten, eigen schuld, maar ook
heil, pure genade. De onheilsnamen van de
kinderen worden veranderd in heilsnamen.
Het Lo = niet valt weg.
Onder Gods ontferming en Mijn volk. Heil
voor Israël en Juda, maar ook voor de heidenvolken, zie Rom. 9 : 25 en 1 Petr. 2 : 10.

?

1) Wat is een profeet en wat is profetische prediking? Wat leren valse profeten en
zijn die er vandaag de dag nog?
2) Kent u meer voorbeelden van zichtbare prediking in OT en NT?
3) Gelooft u in een echt huwelijk tussen Hosea en Gomer? Kunt u Gods bevel
daartoe vatten?
4) Welke afgoden hangen wij aan? Zie Zondag 34 HC.
5) Ga na, wat Efe. 5 : 22–33 zegt over het huwelijk als afspiegeling van de verhouding van
Christus en de gemeente. Wat is er voor nodig om een huwelijk vandaag een prediking te
doen zijn van de liefde van God en wederliefde van Zijn volk?
Zegt ware liefde wel eens nooit?
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Zijn volk uit was. Toch was dit niet het laatste. De Heere zou Zijn volk toch nog in gunst
gedenken. Door de donkere onweerswolken
heen, zie de namen van de kinderen, komt
er opeens nog een bliksemstraal van genade
tevoorschijn. God houdt van Israël, ondanks
alles. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Wie is
aan Hem gelijk? De HEERE is de beloften van
Gen. 22 : 17 en 32 : 12 niet vergeten. Hij blijft
Vader van Zijn kinderen. Terwijl de afgoden
dood zijn, is Hij de Levende. Hij laat niet los,
wat Zijn hand begon. Zo mooi beginnen al
onze kerkdiensten!
Ze mogen terugkeren uit de ballingschap. Na
de verovering door Cyrus (Kores). Eerst de
kinderen van Juda vrij, Ezra 1 : 5 en 2 : 1. De
heilsbelofte van vers 11 veronderstelt dus de
wegvoering van Juda naar Babel. Anders konden ze ook niet terugkomen. Later zouden
ook vertegenwoordigers van de 10 stammen
terugkeren. Denk bijv. aan de profetes Anna,
uit de stam van Aser, Luk. 2 : 36, vgl. Eze. 37
: 22. De terugkeer van de
2 stammen is duidelijker
aan te wijzen dan van de
10 stammen.
Wie met het „enige
hoofd” wordt bedoeld?
De meningen zijn verdeeld. Sommige verklaarders zeggen: onbekend.
Anderen Zerubbabel, of
een koning, nog weer
anderen Christus. Zo bijvoorbeeld Luther: „Even
als David over geheel Israël regeerde, zo zou ook
Christus het enige Hoofd
Zijner kerk zijn en niemand naast Zich hebben.
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Bijbelstudie N.T.
Dank aan God vanwege de vruchten die Hij geeft
DS. P. VAN DUIJVENBODEN

(Kol. 1 : 1–8)

Bijbelstudies over de brief van Paulus aan de Kolossensen
Hoofdstuk

verzen

onderwerp

1
1
1
1
1–2
2
2–3
3
3–4
4
4

1–8
9–13
14–18
19–23
1 : 24–2 : 3
4–15
2 : 16–3 : 4
5–17
3 : 18–4 : 1
2–6
7–18

Groet en dankzegging
Gebed om toename van de kennis van God
Christus het Beeld van God
Betekenis van Christus
Paulus’ strijd voor de Kolossensen
Bestrijding van een dwaalleer
In Christus is het heil volkomen
Leven in heiligmaking
Verschillende levensstaten
Gebed voor gelovigen, houding t.o. ongelovigen
Persoonlijke mededelingen, groet en zegen
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Korte inleiding
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Voor ons ligt dit jaar de brief van Paulus
aan de gemeente te Kolosse. Kolosse was
gelegen in de Romeinse provincie Asia
(het huidige Turkije), in een gebied met
de naam Phrygië. Het lag zo’n 175 km ten
oosten van Efeze, aan de rivier de Lykos.
Vanaf Efeze liep een handelsstraat naar
het oosten die eindigde dichtbij het toenmalige Perzië. Naast de plaatsen Laodicea,
Ikonium, Lystre, Derbe en Tarsus lag ook
Kolosse aan deze handelsstraat. Het lag in
een vruchtbare omgeving. Het was naast
handelsstad ook een centrum voor wol- en
weefindustrie. In de omgeving woonden
veel Joden die ten tijde van Alexander de
Grote (200 v. Chr.) gedwongen werden
daarheen te emigreren. Het gebied is meerdere malen getroffen door zware aardbevingen. Na een aardbeving ten tijde van
keizer Nero (rond 60 na Chr.), waardoor

Laodicea, Hierapolis en Kolosse zwaar worden getroffen, verdwijnt Kolosse als plaats
buiten beeld.
Het is waarschijnlijk dat Paulus deze brief
niet ‘eigenhandig’ geschreven heeft, maar gedicteerd. Wel heeft hij de brief ondertekend
(Kol. 4:18). Paulus schrijft deze brief vanuit
de gevangenis. Er is debat over de vraag om
welke gevangenschap het gaat. Het meest
waarschijnlijk is dat Paulus schreef vanuit
Efeze. Deze periode van gevangenschap vinden we niet terug in ‘Handelingen’ maar is af
te leiden uit verschillende opmerkingen van
Paulus (o.a. 1 Kor. 15:32). Waarschijnlijk is de
brief geschreven rond 53-54 na Chr. Paulus is
(voor zover we weten) nooit in Kolosse geweest. Het is waarschijnlijk dat Epafras (Kol.
1:7,8 en 4:12) het evangelie in Kolosse heeft
verkondigd. Epafras is zelf afkomstig uit Ko-

Schrijver, adres en groet (1:1-2)
‘Paulus, een apostel van Jezus Christus, door
de wil van God’. Paulus gebruikt in zijn brieven de voor zijn tijd gangbare aanhef van een
brief. Daarin werd eerst de afzender vermeld,
dan het adres, gevolgd door een groet. Paulus
maakt zichzelf bekend als ‘apostel van Jezus
Christus’. Deze aanduiding brengt de brief
direct op een hoger niveau dan een ‘gewone’
brief. Paulus is een ‘gezondene’. Hij spreekt
vanuit de volmacht die hij ontvangen heeft.
Zo moeten zijn woorden ook gelezen worden.
Zijn Zender is de Heere Jezus Zelf. Christus is
de Opdrachtgever. Wie de woorden van Paulus hoort, hoort daarin de woorden van zijn
Zender. Hij is apostel ‘door de wil van God’.
Een hogere instantie is er niet. Niet Paulus
heeft zichzelf deze positie aangemeten, maar
hij is daartoe geroepen.
Enerzijds vraagt dat van iedere lezer (ook van
ons) dat we de brief met grote aandacht lezen. Daarnaast past het gebed om de Heilige
Geest zodat we de brief ook zullen verstaan.
Maar vooral maakt het duidelijk dat hier met
gezag wordt gesproken. Dat wat verkondigd
wordt, is betrouwbaar (het is de Heere Die het
laat prediken). De vermaningen vragen om
gehoorzaamheid (het gaat om Zijn geboden).
Het is immers de Heere Zelf Die (middels
Paulus) het woord tot ons richt. De gemeente
te Kolosse moet weten dat ze aangesproken
wordt door haar Heere. Paulus spreekt vanuit
Zijn gezag.
Anderzijds mag de gemeente te Kolosse hieruit concluderen dat de Heere Zelf bemoeienis

met hen hebben wil. Deze brief getuigt van
de zorg van de Heere voor Zijn gemeente te
Kolosse. Zoals de voortgang van de prediking
onder ons getuigt van de voortdurende zorg
van de Heere voor Zijn gemeenten in onze
tijd. Beseffen we nog dat we keer op keer Zijn
woord uit de mond van Zijn dienaren horen?
Dat Hij ons aanspreekt zoals Hij Kolosse aansprak?
Timotheüs wordt genoemd als ‘mede-auteur’
van deze brief. We zien in een aantal brieven
(1 Kor., 2 Kor., Filippensen, 1 Th. en 2 Th.)
dat Paulus naast zichzelf een ‘broeder’ vermeldt als afzender. Het geeft aan dat de inhoud van de brief ook door Timotheüs wordt
onderschreven. Hij fungeert als ‘2e getuige’ in
wiens mond elk woord bestaat (Matth. 18:16).
Paulus is een geroepen apostel. Dat betekent
ondertussen niet dat hij volstrekt zelfstandig
optreedt. Steeds zijn er ‘broeders’ die hem ondersteunen en zijn woord bevestigen. Paulus
is apostel in de (steeds breder wordende) bedding van de kerk.
Hij schrijft aan de ‘heiligen en gelovigen,
broeders in Christus die te Kolosse zijn’. Ze
zijn ‘heiligen’. Het woord drukt niet zozeer
uit dat ze in hun handelen heilig zijn, maar
veel meer dat ze ‘geheiligd zijn’. Ze zijn apart
gezet, ‘getrokken uit de duisternis’ (Kol.
1:13a) en tot Zijn eigendom gemaakt. We horen hier de grondtonen van het verbond. We
dopen onze kinderen omdat we geloven dat
ze ‘in Christus geheiligd zijn en daarom behoren gedoopt te wezen’. Deze ‘accolade van
het verbond’ slaat Paulus ook om de familieleden van gelovigen (1 Kor. 7:14). Ze zijn ‘gelovigen’. Hiermee wordt niet gezegd dat Paulus in hun hart kan kijken. Ook niet dat alle
leden van de gemeente te Kolosse werkelijk
gelovig zijn. Paulus spreekt uit dat hij ze voor
gelovig houdt. Niet Paulus zet mensen binnen of buiten het heil, dat doet hun geloof
of ongeloof. Hij benadert ze vanuit een positieve insteek en houdt ze voor gelovigen.
Daarom zijn ze ook ‘broeders in Christus’.
Paulus kent ze niet persoonlijk. Hij heeft
geen direct contact met ze gehad. Toch ziet
hij ze als broeders. Ze zijn immers (als Paulus) verbonden aan de ‘oudste Broeder’, de
Heere Jezus. Ze zijn ‘in Christus’ broeders en
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losse (Kol. 4:12). Hij heeft dus het evangelie
gebracht in zijn woon- en/of geboorteplaats.
De aanleiding voor het schrijven van de brief
lijkt te liggen in de informatie die Epafras
heeft gegeven aangaande het wel en wee van
de gemeente te Kolosse (Kol. 1:4,8). De gemeente zelf lijkt te bestaan uit voornamelijk
christenen uit de heidenen (1:13, 2:13). De
brief is aan de gemeente gebracht door Tychikus, samen met de weggelopen slaaf Onésimus (Kol. 4:7 en 9). Ook Onésimus blijkt
afkomstig uit Kolosse (Kol. 4:9). Het lijkt er
op dat deze brief tegelijk is weggebracht met
de brief aan Filémon. Paulus geeft de groeten
door van nagenoeg hetzelfde gezelschap.
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hebben daarmee ook God als hun Vader. Er
zullen allerlei verschillen zijn met Paulus. In
cultuur, sociale status, taal, gebruiken en wat
er aan verschillen te noemen valt. Maar ze
zijn allereerst ‘broeders in Christus’. Die band
prevaleert boven mogelijke verschillen.
Hij begroet ze. ‘Genade zij u en vrede’. Genade komt van een werkwoord wat ‘verheugen’ betekent. Hij wenst ze een ware grond
tot verheuging, genade van God. Vrede, als
Jood was Paulus gewoon iemand ‘sjaloom’ te
wensen. Vrede is een toestand van harmonie
in het leven. Harmonie met God en harmonie met de naaste en de omgeving. Dat wordt
ze toegewenst. Niet steunend op Paulus.
Nee, ‘van God onze Vader en de Heere Jezus
Christus’. Die mens is gelukkig te prijzen die
genade en vrede van de Heere Zelf ontvangt.
Paulus mag als apostel deze genade en vrede
uitspreken als begroeting van de Heere Zelf.
Zoals wij deze groet horen aan het begin van
onze kerkdiensten. Zo treedt de Heere ook
ons tegemoet.

De Hervormde Vaan

Dank om geloof, hoop en liefde
(1:3-5)
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‘Wij danken de God en Vader van onze Heere
Jezus Christus’. Paulus begint met allereerst de
dank te brengen aan God. Zijn dank gaat uit
naar God de Vader. Dat zien we zeer geregeld
bij Paulus (Rom. 1:8, 1 Kor. 1:4, Ef. 1:3, Fil.
1:3, 1 Th. 1:2 en 2 Th. 1:3). Slechts één keer
zien we een dank uitgesproken naar de Heere
Jezus (1 Tim. 1:12). Hij richt Zijn dank op de
Bron van alle gaven, God in de hemel. Dat is
ondertussen de ‘God en Vader van onze Heere Jezus Christus’. Het gaat om die God Die
ook de Vader van de Heere Jezus is. In onderscheid van welke andere god dan ook. Deze
wordt gedankt voor Zijn gaven. Opmerkelijk
is dat Paulus hier dankt voor de gaven die
anderen gekregen hebben. Kennen wij dat?
Dat we danken voor genadegaven die anderen ontvangen? Of is er dan vaak afgunst?
Jaloezie? Paulus dankt voor wat de gemeente
te Kolosse heeft ontvangen. Misschien denkt
iemand dat ook dit een ‘gebruikelijke formulering’ voor het begin van een brief is. Er zijn
echter redenen genoeg die duidelijk maken
dat dit voor Paulus geen ‘holle formulering’
is. Hij is werkelijk dankbaar vanwege de be-

richten die hij aangaande de gemeente te Kolosse gehoord heeft.
Naast de dank aan God is er ook het voortdurende gebed van Paulus voor de gemeente tot
God. ‘Altijd voor u biddende’. Vanaf het moment dat Paulus kennis heeft genomen van
het ontstaan van deze gemeente, heeft ze ook
een plaats gekregen in zijn gebed. Dat schept
een band. Paulus is zo voor de gemeente te
Kolosse niet alleen de ‘apostel op afstand’,
van wie ze hebben gehoord van Epafras. Hij
is ook degene van wie ze mogen weten dat
hij voor hen bidt. Wij putten toch ook troost
uit en voelen verbondenheid met degenen
die ons dragen in hun gebeden? Deze ‘broeders’ worden keer op keer neergelegd voor de
troon van God in zijn gebeden.
Paulus geeft ook aan waarom hij dankbaar is.
Hij heeft gehoord van hun ‘geloof’, van hun
‘liefde’ tot de heiligen en van de ‘hoop’ die
voor hen weggelegd is. We horen daarin de
drieslag ‘geloof, hoop en liefde’ die we ook
kennen uit 1 Kor. 13. God de Vader wordt
gedankt voor hun ‘geloof in Christus Jezus’.
Het is God Zelf Die heeft gegeven dat het
evangelie gekomen is te Kolosse. Het is God
Zelf Die door Zijn Geest heeft bewerkt dat het
evangelie in geloof werd aangenomen. Daarom wordt Hij gedankt. Paulus spitst het wat
nader toe. Het is geloof ‘in Christus Jezus’.
Dat is misschien goed om even te onderstrepen. Het geloof wordt direct genoemd met
Diegene in Wie geloofd wordt. Zijn we dat
niet wel eens kwijt? Als we over ‘geloof’ spreken, wat bedoelen we dan? Gaat het dan niet
vaak over allerlei ‘waarheden’, formuleringen, gebruiken. Vergeten we niet dat het gaat
om geloof in Hem? De gemeente van Kolosse
gelooft dat Jezus van Nazareth de van God
gegeven Messias is. Zoals de Moorman dat
geloofde (Hand. 8:37). Dit geloof is een vertrouwen op Hem, het is steunen op Zijn volbrachte werk, rusten in Zijn offer. Dit geloof
is een relatie met Hem. Hij wordt geloofd op
Zijn Woord. Ze gaan daar in Kolosse uit van
Zijn bestaan, Zijn zitten aan de rechterhand
van Zijn Vader, Zijn voorbede voor hen, Zijn
zorg, Zijn liefde. Geloven is een relationeel
begrip. Ze geloven in Hem.
Paulus dankt ook voor hun liefde tot de heiligen. Het ontvangen van de liefde van God
in Christus heeft naast geloof en wederliefde

Paulus dankt voor de ‘hoop die hun weggelegd is in de hemelen’. Het gaat hier niet zozeer om de hoop als daad, maar om datgene
waarop gehoopt wordt. Paulus dankt God dat
ook de gelovigen te Kolosse hoop mogen hebben. Het gaat om de zaligheid die hen ten deel
is gevallen en die voor hen bewaard wordt.
Het lijkt op wat Petrus zegt (1 Petr. 1:4). De
toevoeging ‘in de hemelen’ bedoelt vooral te
wijzen op de vastheid van deze hoop. Deze
is onaantastbaar. Ze wordt bewaard in de hemelen waar niemand aan kan komen. Wie in
geloof aan Christus verbonden is, heeft toekomst. Deze ‘heeft het eeuwige leven’ (Joh.
3:36). Dat is iets wat we niet zien, maar waar
we wel zeker van kunnen zijn. Hoop is in de
Bijbel gegronde verwachting.
Deze hoop is ze verkondigd. Ze hebben dat
‘te voren gehoord’. Dat kan aanduiden dat de
gemeente dit reeds eerder van Epafras heeft
gehoord. Tegelijk horen we hier de notie dat
de Heere de God is Die de dingen tevoren verkondigt. De Heere laat de Zijnen niet in het
ongewisse als het gaat over hun toekomst.
Het ‘Woord der waarheid’, het evangelie,
heeft er reeds over gesproken. Daar mogen
ze vanuit gaan. De grondbetekenis van het
woordje waarheid is de dingen zeggen ‘zoals
ze werkelijk zijn’. Het gaat hier niet om ‘een’
waarheid waarin Paulus of iemand anders zijn
visie op de werkelijkheid geeft. Het gaat hier
om ‘de’ waarheid waarin het licht van het
Woord over de dingen valt en wordt gezegd
hoe het werkelijk is. Zo worden we er nog
eens op gewezen dat Gods Woord de waarheid is. Wat we daarin lezen geeft vaste grond
onder de voeten. Waar kunnen we, in ons gebroken bestaan buiten het paradijs, nog zeker
van zijn? Voor Paulus is dit het antwoord; het
Woord der waarheid! Dat biedt houvast.

Het evangelie kwam tot u (1:6-8)
Dat evangelie is tot u gekomen, zegt Paulus.
Niet alleen tot u. Het wordt alom verkondigd. Met ‘de gehele wereld’ bedoelt Paulus
hoogstwaarschijnlijk de aan hem bekende
wereld. We denken dan met name aan het
Romeinse Rijk en de daaraan grenzende gebieden rondom de Middellandse zee. Het
boek Handelingen legt getuigenis af van de
enorme voortgang van het evangelie. Het
begint te Jeruzalem en eindigt te Rome. Onstuitbaar gaat het evangelie voort.
Het brengt vruchten voort. Letterlijk staat er;
het is vruchtdragend en het groeit. Waar het
evangelie komt, worden harten gewonnen
voor de Heere en Zijn koninkrijk. Waar het
woord klinkt betoont de Heilige Geest Zijn
overtuigende kracht. Niet alleen in de toename van het aantal gelovigen (vruchtdragend),
maar ook in het toenemen van kennis in de
gelovigen (groei). De kleine vrucht groeit uit
tot een volwassen, rijpe vrucht. Hier klinkt
de verwondering door in de woorden van
Paulus.
Zo ging het ook onder u. Vanaf de eerste dag
dat het evangelie onder u werd verkondigd,
erkende en herkende u de genade van God in
het evangelie. Paulus is dankbaar voor deze
erkenning. Tegelijk schrijft hij die niet toe
aan het goede inzicht van de Kolossensen,
maar aan de kracht van het evangelie. Hij ziet
daar in het voortgaande werk van de Heilige
Geest. Mensen kunnen planten en nathouden, maar het is de Heere Zelf Die de wasdom
geeft (1 Kor. 3:6-7).
Onder hen mocht Epafras het evangelie verkondigen. Paulus noemt hem bij name. Indirect ondersteunt hij hier de verkondiging
van Epafras. Deze broeder ‘uit hun midden’
heeft het evangelie verkondigd zoals dat in
de wereld verkondigd is. De woorden die zij
gehoord hebben wijken niet af van het evangelie zoals het elders verkondigd wordt. Paulus noemt Epafras daarom ook een geliefde
mededienstkecht. Evenals Paulus staat het
leven van Epafras geheel in dienst van het
evangelie. Daarin is hij getrouw. De woorden
die Epafras onder hen gesproken heeft zijn betrouwbaar. We voelen wel aan dat dit belangrijk is in een tijd waarin de gemeente nog niet
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tot Hem, ook liefde tot de heiligen in hun
hart gegeven. Dat gaat samen op. Ik las bij
een verklaarder; ‘wie door wedergeboorte en
geloof God lief krijgt, zal ook degene die uit
God geboren zijn liefhebben’. Calvijn merkt
op dat de gelovigen liefde in hun hart tot alle
mensen hebben. Ze gunnen een ieder de genade van God. Maar allereerst hebben ze toch
de huisgenoten van het geloof lief. Zo gaat
liefde tot God hand in hand met liefde tot de
naaste. Dat is geen werk van de Kolossensen.
De dank van Paulus gaat uit naar God.

11

kon beschikken over ‘het Nieuwe Testament’
zoals wij dat kennen. Paulus gaat hier achter
de prediking van Epafras staan. Hij is een getrouw dienaar (letterlijk diaken) van Christus
voor u. Epafras dient allereerst Christus. Maar
door de verkondiging van Christus dient hij
ook de gemeente te Kolosse. Daarin was hij
getrouw, betrouwbaar.
Epafras heeft over alles wat er gebeurd was in
de gemeente Paulus nader geïnformeerd. Het
is een hernieuwde aanduiding dat Epafras in
direct contact staat met de apostel Paulus. Hij
heeft mij geïnformeerd over uw liefde in de
Geest. Sommige verklaarders vertalen hier;
geestelijke liefde. Ik denk dat het beide waar

is. De liefde waar Paulus over spreekt is een
vrucht van het werk van de Heilige Geest
(Gal. 5:22). Tegelijk gaat het hier over Paulus.
Het gaat om hun liefde voor hem. Dat is een
‘geestelijke’ liefde. Ze hebben hem nooit ontmoet en toch hebben ze hem lief. Hij is immers apostel van de Heere Jezus. Dienaar van
de Zoon van God van Wie ze hebben ontdekt
dat Hij hen liefheeft. Daarom hebben ze Hem
lief en ook Zijn dienaren.
Ds. P. van Duijvenboden
Osseveldweg 20c
7331 CP Apeldoorn
(055) 3603770
pvduijvenboden@solcon.nl

?

Gespreksvragen:

1) Wat betekent het voor ons dat we het ‘apostolisch’ woord horen?
2) Wat betekent voor ons de aanspraak ‘heiligen’? Zou Paulus die aanspraak mogen gebruiken voor onze eigen gemeente? Waarom wel? Waarom niet?
3) Wat kunnen we leren van Paulus wanneer we zien dat hij God de Vader dankt
voor gaven die anderen ontvangen hebben?
4) Paulus maakt er geen geheim van dat hij bidt voor anderen. Hij spreekt vrijmoedig over
zijn voorbede. Volgt u hem daarin? Waarom wel? Waarom niet?
5) Waarom is het belangrijk om te blijven spreken over geloof ‘in Christus’?
6) Paulus dankt voor de ‘hoop die is weggelegd’. Ik las bij één verklaarder; ‘er wordt veel te
weinig over deze hoop gesproken’. Bent u het daarmee eens of oneens? Spreek er over met
elkaar.
7) Paulus ziet het evangelie als werkzame kracht. Zien we dat in onze dagen nog? Zo ja, waar
dan? Zo nee, hoe komt dat?
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Van de voorzitter...
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Nieuw seizoen
Wanneer u dit nummer van de Hervormde
Vaan ontvangt, komt het nieuwe vergaderseizoen snel dichterbij. Wat een voorrecht,
dat we in vrijheid samen kunnen komen
om het Woord van God te onderzoeken.
En daar wil de Heere Zijn zegen aan verbinden. Laten we niet teveel kijken naar
aantallen. Zeker, we hopen allemaal, dat u
weer nieuwe leden mag begroeten, en dat

DS. W. WESTLAND

onze mannenverenigingen zullen groeien.
En laten we daar ook ons best voor doen.
Maar de Heere heeft ook beloofd: “Waar
twee of drie in mijn Naam vergaderd zijn,
daar ben ik in het midden (Mattheüs 18 :
20)”.
Zorg er voor, dat de eerste vergadering tijdig
en duidelijk wordt aangekondigd, zodat ie-

dereen weet, wanneer de mannenvereniging
begint. Het hoofdbestuur wenst u een goed
en gezegend vergader-seizoen.

Open gesprek
Na de Huishoudelijke Vergadering heeft het
hoofdbestuur zich diepgaand bezonnen op
de aanpassing van de statuten. Ook kregen
we een aantal reacties vanuit de verenigingen. Zo is er van verschillende kanten gevraagd om een open gesprek met de leden
van het hoofdbestuur. We geven daar graag
gehoor aan, temeer omdat we ook als landelijk bestuur behoefte hebben aan een goed
contact met het grondvlak.
Daarom willen we in de komende tijd een
aantal avonden beleggen, verspreid over het
land. Daarbij hoeft het niet alleen te gaan
over de Statuten. Ook andere zaken, die ons
bezig houden, kunnen aan de orde komen.
Het is van belang, dat u zoveel mogelijk aanwezig bent. Op de Huishoudelijke Vergadering hebben we ongeveer 65 verenigingen
gemist. Dat was jammer. Maar bij deze Open
Gespreks avonden rekenen we op uw komst.
We zullen er voor zorgen, dat u tijdig een uitnodiging ontvangt. Uiteraard kunnen we niet
overal gelijk zijn, maar vanaf november tot
de volgende zomer hopen we een heel eind
te komen. Laten we bidden om Gods zegen
over deze avonden.

ser en ds. A. Mensink). We hadden een geanimeerd gesprek over het thema: “de Heilige
Doop”. Wat betekent de Doop voor ons in de
strijd van het geloof? Hoe gaan we om met
de Doop in de breedte van ons kerkelijk leven? Wat is vanuit de Doop onze roeping in
gezin en gemeente? U ziet, reden genoeg om
dit thema aan de orde te stellen. We wensen
de referenten een goede voorbereiding, en we
zien uit naar de Bondsdag, D.V. op zaterdag
28 oktober in Putten.

Enquête
Zoals u weet, hebben we een enquête gehouden over de plaats van de Huishoudelijke
Vergadering. Dit was naar aanleiding van een
vraag uit Dirksland. De uitslag was eigenlijk
wel te verwachten. Ongeveer de helft koos
voor Nijkerk, de andere helft koos voor het
westen van het land. Toen we contact opnamen met de Driestar in Gouda, bleken de kosten duidelijk minder te zijn. Daarom hebben
we besloten, om de volgende huishoudelijke
vergadering te houden in de Driestar te Gouda, en wel op D.V. 21 april.

Tenslotte
Een hartelijke groet, mede namens de andere
bestuursleden.

Bondsdag
Kort voor de vakantie was er een ontmoeting
met de sprekers van de Bondsdag (ds. H. Vis-

Voor u gelezen
DR. J. BROEKHUIS

De smalle poort
In een kerkblad las ik van een wandeling,
die twee mensen maakten. Ze kwamen bij
een kasteel. In hun gids stond dat ze het
ijzeren hek moesten doorgaan en daarna
over het voorplein lopen om hun tocht

voort te zetten. Maar… bij het grote hek
van het kasteel wachtte hen een teleurstelling. Hoe ze ook rukten en duwden,
ze konden het hek niet open krijgen. De
schrijver vervolgt:
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“Toen we nog even stonden te mopperen
over het feit, dat het hek dicht was, kwam er
een man aan. Misschien de boswachter. Toen
hij ons even had aangehoord, wees hij stilzwijgend naar de zijkant van de grote rechterpilaar. En opeens ontdekten we een onopvallend klein poortje. Het viel niet op, doordat
het als ’t ware overging in het grote hek. Je
moest er flink tegen duwen voordat het open
schoot. Maar… het lukte. Een gejuich ging
op. Het was maar een zeer smal poortje. De
rugzakken moesten zelfs af om er zijwaarts
doorheen te komen.
En dan, dan liggen de bijbelse beelden voor
het oprapen. En we denken aan wat Jezus
zegt in Matth. 7 : 13 “Gaat in door de enge
poort en”. Even verder: “eng is de poort en
smal de weg, die naar het leven leidt.”
De Heiland herinnert aan het smalle poortje
naast de hoofdpoort van een stad in Israël.
Een mens kon er alleen door, wanneer al zijn
bagage afgeladen werd. Net als bij ons kleine
poortje vóór het kasteel.”

de zonde, die ons zo licht omringt en laat ons
met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons
voorgesteld is.”

Organisatienieuws
Streekvergaderingen
In het a.s. seizoen 2006-2007 worden de volgende streekvergaderingen door het hoofdbestuur bezocht:
De streek Amersfoort - Utrecht
op woensdag 4 oktober 2006 te Bilthoven.
De streek Alblasserwaard - West
op donderdag 9 november 2006
te Bleskensgraaf.
De streek Bommelerwaard - Noord-Brabant
op donderdag 23 november
te Sprang-Capelle.
De streek Wilnis en Omstreken
op maandag 19 februari 2007 te Wilnis.
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Hoe komt het toch dat velen zo’n grote omweg maken voordat zij tot Jezus, de poort
tot het leven komen? Komt dat omdat wij
mensen maar zo’n beperkt verstand hebben?
Nee, het hangt samen met de onuitroeibare
neiging om je eigen rugzak vol ballast vast te
blijven klemmen. De huidige godsdienstigheid is principieel anders dan de vroegere,
omdat de eerste primair op onszelf is gericht.
De centrale vraag lijkt niet meer te zijn wat
God van de mensen vraagt, maar wat het geloof bijdraagt aan een harmonieus leven. Zoals de vroeger veel gestelde vraag: “wie bent
u voor God” vervangen is door de vraag “wat
heb ik aan de kerk?” Zo kunnen de woorden
van de bijbel anders ingevuld, geïnterpreteerd worden. Althans, dat denkt men. Voordat je er erg in hebt, zit je bij de verkeerde
poort. De rugzak zit vol met zelf roem, eer
en verdienste. Het bukken en buigen voor
de hoge en heilige God is een afgeschreven
zaak. Telkens hebben we de leiding van de
Geest weer nodig, die ons wijst op het smalle
poortje (Christus) als de enige keuze tot het
eeuwige leven. Dr. J.H. Gunning schrijft het
zo prachtig: “Gij zijt niet verlost, zolang ge
uw zondepak niet neerlegt aan de voet van
het kruis en in Jezus vrede vindt.”
Hoe staat het ook alweer in de Hebreeënbrief? “Daarom laat ons afleggen, alle last en

Regionale Themadagen
De regionale commissies themadagen hebben
de volgende bijeenkomsten georganiseerd.
Op 14 oktober te Baarn.
Thema: „Geloven in de 21e eeuw”.
Sprekers:
Ds. P. Koeman te Barneveld:
„Bijbels perspectief”.
Drs. A. Knevel te Bussum:
„Wordt het moeilijker?”.
Op 14 oktober te Rijssen.
Thema: „Verborgen omgang met de Heere”.
Sprekers:
Ds. P.J.D. Buijs te Harderwijk:
„De binnenkant”.
Ds. P.H. van Trigt te Ede:
„De buitenkant”.
Op 25 november te Veenendaal.
Thema: „Christen zijn in deze tijd”.
Sprekers:
Ds. P.D.J. Buijs te Harderwijk
(deelthema nog onbekend).
Ds. A. Simons te Vinkeveen
(deelthema nog onbekend).
Alle bijeenkomsten D.V.
Nadere mededelingen over o.a. de locatie volgen t.z.t.
M.P.

Samuel Pfeifer en Hansjörg Bräumer, Verscheurde
zielen, Borderline en pastoraat, uitgeverij GroenHeerenveen, 2006, 214 blz.
Dit boek is vertaald uit het Duits in het Nederlands
en werd opgenomen in de serie “Praktisch en Pastoraal”. Met de borderline wordt een ernstige persoonlijkheidsstoornis bedoeld. Hoewel deze stoornis door de eeuwen heen voor is gekomen, wordt
het woord borderline pas sinds 1938 gebruikt.
Ongeveer twee procent van de bevolking lijdt
aan deze psychische instabiliteit. Borderliners leggen vaak een sterke claim op hun omgeving. Er is
vaak sprake van impulsief gedrag en er zijn sterke
stemmingswisselingen. Gevolgen van de stoornis
zijn onder andere het krijgen van psychosen en
depressiviteit. Borderliners hebben een sterke neiging om zichzelf te verwonden. Twee factoren spelen daarbij een rol. In de eerste plaats vermindert
hun psychische pijn. In de tweede plaats trekken
ze de aandacht van hun omgeving en kunnen ze
daardoor iets bereiken.
Verschillende oorzaken worden genoemd voor het
ontstaan van borderline: een trauma in de jeugd,
weinig geborgenheid in het gezinsleven, een opeenstapeling van verliezen in de kindertijd. Ook
in stabiele gezinnen kan borderline zich ontwikkelen, maar dan is er sprake van biologische en
erfelijke belasting.
Kerkelijke gemeenten kunnen naast de officiële

Overlijdensberichten
Met droefheid geven wij kennis dat, na een
periode van ziek zijn, de Heere op Zijn tijd tot
Zich heeft genomen ons ere lid

JAN VAN DER VEGTE
in de leeftijd van 87 jaar.
Wij gedenken in dankbaarheid zijn betrokkenheid bij onze vereniging als lid vanaf 1953 en
ook als bestuurslid vele jaren.
De Heere schenke Zijn ondersteunende genade
aan zijn zoon Wim en schoondochter Harmpje, klein- en achterkleinkinderen en allen die
hem lief en dierbaar waren.
Bestuur en leden
Mannenvereniging „Calvijn”
te ’t Harde
’t Harde, 9 juli 2006.

hulpverlening veel hulp bieden om het evenwicht
in het leven terug te vinden. Uiteindelijk is alleen
Christus de oplossing voor de nood van de zwaarmoedigheid. Maar ook voorgangers of andere
ambtsdragers kunnen een rots in de branding zijn.
Een belangrijke deugd die vereist is in het pastoraat is het geduld. Wel is het voor hulpverleners
nodig om de grenzen van de hulp te bewaken.
Borderliners kunnen gevoelig zijn voor het occulte. Op een evenwichtige wijze wordt de psychische nood echter door de auteurs onderscheiden
van demonie. Beter dan de duiveluitbanning is
een eenvoudig gebed om verlossing van de boze.
Allen die met borderliners te maken hebben, kunnen hun winst doen met het boek dat ik van harte
aanbeveel.
J.H. Lammers
Psalm 73 vers 12
In vol vertrouwen op zijn Heere en Heiland is
in alle rust ontslapen ons trouw en meelevend
lid

JOHANNES MARINUS VAN SPRONSEN
in de leeftijd van 76 jaar.
Moge de Heere zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen troosten in dit grote verlies.
Bestuur en leden
Mannenvereniging „Calvijn”
Monster, 23 mei 2006.

En de Heere zal een Hoog Vertrek zijn voor
den verdrukte, een Hoog Vertrek
in tijden van benauwdheid.
Psalm 9 : 10
Met droefheid geven wij u kennis, dat de Heere
van ons heeft weggenomen ons zeer trouw lid

Ds J.H.C. OLIE
op de leeftijd van 69 jaar.
Zijn onderwijzende betrokkenheid en liefde
voor de vereniging en zijn liefde voor de dienst
van zijn Heere en Heiland zullen wij niet snel
vergeten.
De Heere schenke Zijn troost en sterkte aan de
kinderen, kleinkinderen en verdere familie.
Bestuur en leden van de M.V.
„Onderzoek de Schriften” te Spijk
24 juli 2006.
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Overlijdensberichten
Met droefheid geven wij kennis, dat de Heere,
na een geduldig gedragen ziekte van ons heeft
weggenomen ons trouw en meelevend lid

de heer H. VAN LINGEN
in de leeftijd van 80 jaar.
Hij was zijn Heere zo dankbaar dat hij, wetend
dat het wel eens z’n laatste kon zijn, de inleiding nog kon maken over het laatste hoofdstuk van Jesaja, op het laatst van het seizoen.
Zijn getuigenis van te leven uit Gods genade,
door ziekte heen en de bemoedigende woorden
zullen bij ons in dankbare herinnering blijven.
Wij bidden de kinderen en kleinkinderen en
allen die hem lief en dierbaar waren de genade
en troost des Heeren toe.
Bestuur en leden
Herv. Mannenver. „Rond het Woord”
te Groot-Ammers
Groot-Ammers, 21 juni 2006.

Het is met groot verdriet, dat wij mededeling
moeten doen van het overlijden op 84-jarige
leeftijd van onze geliefde en geachte broeder

Op 14 juni is door de Heere uit het leven weggenomen ons lid

HENDRIK VAN AS
in de leeftijd van 78 jaar.
Vele jaren was hij voorzitter van onze vereniging en we zullen zijn grote parate Bijbelkennis missen op onze verenigingsavonden.
De God van alle vertroosting zij zijn vrouw
nabij.
Bestuur en leden
Mannenvereniging „Calvijn”
te Dinteloord
Dinteloord, 16 juni 2006.

Met droefheid geven wij kennis dat ons geacht
lid

HENDRIK HOFMAN
overleden is, op de leeftijd van 79 jaar.
De HEERE ontferme Zich over de achtergebleven weduwe en familie.
Bestuur en leden Hervormde
Mannenvereniging „Calvijn”
te Zoetermeer
Zoetermeer, 6 juni 2006.
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en dat toch nog niet zo snel te verwachten was,
na een korte ziekte; hij zelf citeerde gaarne
psalm 84 want hij was inderdaad „... begerig en
verlangde naar de voorhoven des HEEREN...”
en waarmede hij ons allen welwillend bejegende in zijn vriendschap en minzaamheid en
zijn dankbaarheid veelvuldig kon uiten in zijn
betrokken orgelspel. Niet slechts onze vereniging, onze kring draagt het verlies, maar ook
de gehele gemeente, nu zijn plaats door hem
niet langer wordt ingenomen. Voor zijn echtgenote en dochter laat hij niet minder dan de
troostvolle genade achter en ook wij bidden
dat toe.
Mannenvereniging „Boaz”
Hilversum, augustus 2006.

„Zie, Gij hebt mijn dagen
een handbreed gesteld”
Ps. 39 : 6
Met verslagenheid namen wij kennis van het
geheel onverwacht overlijden van ons zeer
trouw en meelevend lid

GIJSBERT VLASTUIN
in de leeftijd van 67 jaar.
Ruim 20 jaren was hij secretaris van onze
vereniging, waar hij op zijn innemende en
bescheiden wijze duidelijk blijk gaf van zijn
liefde en betrokkenheid bij het onderzoek van
het Woord van God.
Bestuur en leden
van de MV „Calvijn”
Zwolle, juni 2006.

