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Bevel is bevel

Filippus bevindt zich te Samaria. Aldaar is een grote
Gemeente. Moest hij niet bij deze Gemeente blijr.en en
haar verder opbouwen? Neen, hij moet gaan - daarheen,
waar niets te doen is, waai ook niets groeit. Hij moet
heengaan op den weg naaÍ eene stad, welke woest lag.
Nu, wanneer de stad woest lag, dan was er geen verkeer,
dan was ook de weg woest, nauwelijks door iemand be-
treden. Zoo liggen Gods wegen naar ons inzicht dikwijls
geheel verkeerd. Wanneer Filippus te Samaria eenige
duizenden om zich heen gehad heeft, dan, zou men zeg-
gen, had het getal steeds moeten toenemen, had het tot
vier en acht en tien duizend moeten klimmenl - Maar
neen, God de Heere heeft andere gedachten dan wij
menschen, God de Heere doet het niet door de menigte,
Hii heeft zoo enkelen, en deze enkelen volbrengen het;
zij werken zel[s weder op enkelen, en dezen
weder op anderen. Denki toch niet aan heir- "l
krachtl De HeereJezus had slechts elf om.Zich dk.
heen, - en dan nog Juda:, als den twaalfden, #ffi
- en Hij bleef in het kleine Pale:tina, totdat ffi
de Heilige Geest uitgestort werd. Toen *er- .ffi
den drieduizend, en later nog tneeduizend ''w
bekeerd. - Er wordt niet gezegd, dat de GeeÍ, er wordt
gezegd, dat een engel des Heeren Filippus beveelt, heen
te gaan op dezen weg. Had een engel des Heeren het niet
gedaan, dan zou Filippus niet heengegaan zijn; want ons
is zulk een bevel niet aangenaam, wij willen de menigte
en de macht, wij willen de zaak bezien, wij willen er over
kunnen beschlkken, willen ten minste het doel van alles
weten. Zulk een woord, dat den mensch zoo te zeggen in
het onbestemde uitzendt, kan vleesch en bloed niet be-
hagen. Daarom moest noodzakelijk een engel Gods tot
Filippus komen en het hem zeggen. Wanneer de engel
tot Filippus spreekt, of tot Cornelius, dan weten Filip-
pus en Cornelius wel goed, dat het een engel geweest
is; want de engelen verschijnen plotseling, spreken een
woord in 't oor, - men ziet hen, men hoort hen, en weg
zijn ze weer. Filippus moet Samaria verlaten, en dat niet
om naar Jeruzalem, maar naar eenen woesten weg te
gaan. Wanneer iemand Filippus gevraagd had: ,,Wat gaat
gij doen?" dan had hij moeten antwoorden: ,,lk weet
het niet"; - of: ,,Wat zoekt gij?" wederom: ,,lk weet het
niet". - Waarom zijt gij dan hier?" ,,lk kan het u niet
zeggen". - ,,Maar ga toch liever naaÍ eene der groote ste-

den en evangeliseer daarl" - ,,lk heb een bevel voor dezen
woesten weg". - ,,Maar hoe vele zielen worden daardoor
verwaarloosd!" - ,,lk kan het niet helpenl de engel Gods
heeft mii aldus bevolen.
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O pe n i n g swoo rd H uí sho ud elíj ke Ve rg ad e ri n g,
2l april2007

Beste vrienden,
We hebben vanmiddag een brief van Paulus
voor ons, geschreven aan zijn ionge vriend
Timotheris. Timotheris was in Efeze achterge-
bleven, om daar het Evangelie te prediken, en
om leiding te geven aan het gemeenteleven.
En dan wil Paulus hem op de achtergrond
tot steun zijn. Daarom deze brief met allerlei
richtlijnen voor het gemeenteleven. En dan
stelt Paulus eerst de Voorbede aan de orde:
ik vermaan dan vóór alle dingen. U merkt,
Paulus vindt de voorbede van groot belang.
Daar kunnen wij al direct van leren. Voor
onze kerkdiensten, in onze gezinnen, en ook
op onze verenigingen. Samen bidden voor al-
len, die leiding geven in ons kerkelijk leven.
Wij hebben onze zorgen. Wij hebben onze
kritiek, als we zien op alles wat er gebeurd is
en wat er nog gebeurt. Maar is er ook het aan-
houdend gebed tot de Heere? En geloven we,
dat de Heere gebeden wil verhoren? Niet op
onze manierr maar zó, dat Hij er in geêerd en
geprezen zal worden. En dat geldt ook voor
onze regering en ons koninkliik huis. Wii
mogen dankbaar en verwonderd zijn, dat in
het nieuwe kabinet ook een aantal christe-
nen minister mochten worden. Wie had dat
10 jaar geleden onder de Paarse regering kun-
nen denken. En dan is het voor een christen-
minister niet gemakkelijk. Want je krijgt niet
alle dingen zomaar veranderd. Maar laten
wij dan niet beginnen met allerlei kritische
opmerkingen, maar beginnen met de voor-
bede!

Ve r sch í I I e n d e a sp ecte n

AIs het gaat om bidden, gebruikt Paulus hier
verschillende woorden. Dat wijst op een in-

Ds. W. Wpslllxo

"Ik vermann dat voor nlle dingen, dat gedaan worden smekíngen, gebeden, voorbíddingen,
tlankzegging voor alle mensen; voor koningen en allen, die in hoogheid zijn,

opdat wij een Serust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerhacrrheid."

(l Timothetis2:7en2)

tensief bidden. Verschillende aspecten wor-
den genoemd:
- Smekingen dat wilst op bepaalde concrete

noden
- Gebeden: het Griekse woord in de grond-

tekst wilst op het neerbuigen voor Gods
heilige majesteit.

- Voorbidding: de nood van onze kerk, van
ons land en r,olk voor de Heere neerleg-
oên

- Dankzegging: niet vergeten om te danken
voor het vele dat de Heere ons geeft.

Danken voor de zegeningen in ons kerkeliik
leven en in ons maatschappelijk leven. Dat
de Heere ons nog zoveel mogelijkheden geeft
om in Woord en Daad te getuigen van Hem.
Wat een voorrecht boven anderen, die in veel
moeilifker omstandigheden leven, en onze
voorbede zo nodig hebben. En nu valt het op,
dat Paulus de kring heel ruim maakt: voor-
bede voor alle mensen: rijk en arm, blank en
bruin, gelovigen en ongelovigen, vriend en
viland. Dus we moeten niet bidden vanuit
ons eigen gevoel, vanuit onze sympathiën.
Maar vanuit de liefde en de bewogenheid
van Christus. Bidden voor hun behoud. Dat
ze ook leren geloven in Christus, om te leven
tot Zijn eer. Bidden voor alle mensen. Maar
Paulus noemt dan één groep speciaal: voor
koningen, en allen, die in hoogheid zijn. Dat
is opvallend. \Àhnt de Romeinse overheid
in de dagen van Paulus was een heidense
overheid. En nog enkele jaren, dan zouden
de christen-vervolgingen uitbreken. Velen
zouden als martelaar sterven. En toch bid-
den voor de regeringl Ook vandaag! Want de

overheid is dienaresse van God en regeert bil
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de gratie van God. Ik weet het, dat beseft de

overheid lang niet altijd, en dat wil ze ook
lang niet altijd erkennen. Maar toch voor ze

bidden, in geloof! Om een woord van Cal-
vijn te gebruiken, en die had in Genève ook
genoeS te stellen met de stadsregering, maar
zegt Caivijn: we mogen bidden of de Heere
uit een kwade overheid nog een goede over-
heid wil maken. En we mogen geloven, dat
de Heere daartoe machtis is.

Godzalígheíd en eerboorheíd

Voorbede gevraagd: in vers 2 lezen we ook,
wát we dan mogen vragen in ons gebed: "Op-
dat wij een stil en gerust leven mogen leiden,
in alle godzaligheid en eerbaarheid". Hier
lvorden dus drie dingen genoemd: een stil
leven, in godzaligheid - andere vertalingen
geven hier het woord "vroomheid" - en dan
ook eerbaarheid, waardigheid. Met enkele
woorden noemt Paulus hier de taak van de

overheid. Want daarom heeft God het gezag

ingesteld. Om orde en rust te handhaven,
en om de onderdanen te beschermen tegen
misdaad en geweld. Maar dan moeten wij dat
niet verkeerd begrijpen: een stil en gerust le-
ven is niet een leven, waarin wij dan maar
rustig onze eigen gang kunnen gaan. Door
niemand gestoord, om ons dan uit te leven
op onze eigen manier. Neen, zegt Paulus, het
gaat hier om een leven in alle godzaligheid
en eerbaarheid. De Kanttekening van de Sta-

tenvertaling wiist erop, dat het hier gaat om
de Tien Geboden van Gods Wet.

Godzaligheid: dan gaat het om de eerste tafel
van de wet: Liefde tot God. Het leven in de

vreze des Heeren: geen afgoden dienen, ook
geen moderne afgoden van geld en macht,
sport en seks. De naam van God niet ijdel
gebruiken, maar die naam hooghouden. En
ook de dag van God, de rustdag heiligen. Wat
ligt hier een duidelijke taak van de overheid,
plaatselijk, provinciaal en landelijk. Om de

godzaligheid onder ons volk te bevotderen,'
en dan ook de eerbaarheid. Eerbaarheid: het
rvoord in de grondtekst wordt ook wel ver-
taald met waardigheid. Hier gaat het om
de tweede tafel van de wet: de liefde tot de

naaste. Het leven van de naaste, want gij zult
niet doden. En dan ook het huwelijk hoog-
houden. Het huwelijk tussen man en vrouw,
want gii zult niet echtbreken. En zo kan ik

doorgaan. Wat een opdracht van de overheid
om zich te richten op de normen en de waar-
den, die God ons aanwiist inZ11n woord.

Ook zelf

Nu moeten wij het niet verwachten van be-
paalde peÍsonen of partilen. Want niemand
zal. dat in eigen kracht kunnen. Zeker niet
in onze tijd. Maar dan lees ik in de Bijbel:
niet door kracht, noch door geweld, maar
door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de

Heere der heerscharen. En daarom is nu de

voorbede zo nodig. Voorbede gevraagd: fuist
nu. Maar dan ook zelf de weg van godzalig-
heid en eerbaarheid gaan. Want het kan toch
niet zo zljn, dat we erom bidden, maar het
zelf niet doen. Neen, laat dat de vrucht van
ons gebed ziin: godzalig leven. Dat wil zeg-

gen: vol van de Heere. Hij op de eerste plaats.

En dan ook in onze handel en wandel een

getuige zijn van Hem. Je niet laten leiden
door de geest van deze tijd, maar doen wat de

Heere zegt, U zegt misschien: nat komt daar
nog weinig van terecht in mijn ler,en. Ook
al heeft de Heere dat verlangen in mijn hart
gelegd om Hem te dienen: de praktijk is vaak
zo anders. Godzalig? Ik ben zo t aak vol van
mezelf. En eerbaar? Ik ga zo vaak tegen Gods
geboden in. Alleen mijn gedachten al. Ja, dan
lopen we in deze tekst vast met onszelf.

Maar dan mag ik u en jou wijzen naar de Vol-
maakte Voorbidder, de Heere Jezus Christus.
Bij Hem was het gebed en de praktiik één: Een

biddend leven in alle godzaligheid en eerbaar-
heid. De Heere Jezus is getrouw geweest tot in
de dood. Daarom is er bij Hem vergeving te
vinden, ook voor u. Bij Hem is de kracht om
vol te houden. Want Hij heeft het Zelf gebe-

den in de nacht van Ziin lif den, en Hij bidt
nog: "Vader, Ik bid niet, dat Gij hen uit de

wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart
van de boze" (fohannes 17 : 15).

Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft,

Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft.

Zljn gunstgenoot van blljde troost en vree/

mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid tree.

Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht,

hetwelk Hem vreest en Zijne hulp vemacht.
Opdat er eer in onze lande woon'
en zich aldaar op het luisterriikst vertoon.

(Psalm 85 : 3)



Nehemio I

Vooraf

In het seizoen 2007-2008 hoop ik tien bij-
belstudies over het boek Nehemia te schrij-
ven. De hoofdstukken 3, 7 en 11 worden
door mij niet behandeld. De volgende keer
komt hoofdstuk 2 aan de orde. Daarna
steeds een bijbelstudie over het daaropvol-
gende hoofdstuk, zodat ten slotte in het
nummer van D.V. juni/iuli 2008 hoofdstuk
13 aan bod komt.

Vers 1-4: Een droevig bericht

In het onderhavige biibeiboek vinden we de

gesclietlenissen (lett. woorden of zdken) van .NIe-

hernis. Wle is Nehemia? Hii is de zoon van
ene Hachalja, van wie we verder niets weten.
Uit de tijdsaanduiding is op te maken dat Ne-
hemia (='de HEERE heeft getroost') leefde in
de vijfde eeuw vóór Christus. Het twintigste
jaar isheï twintigste jaar van de regering van
koning Arthasasta (of: Artachsasta), dat is 445
v. Chr. Bij deze koning moet waarschiinlilk
aan koning Artaxerxes I Longimanus worden
gedacht, de opvolger van Xerxes. Hij regeerde
van 465 tot 123 v. Chr. In Susan, de hoofdstad
van Eiam, was de winterresidentie van de Per-
zische koningen. Nehemia was schenker aan
het hof (r'ers 11). Hij was een vertrouwens-
persoon van de koning. In het Tweestromen-
land (Mesopotamië) woonden duizenden
ballingen uit Juda. Door de Babyloniërs (on-
der Nebukadnezar) waren ze tientallen jaren
eerder daarheen als gevangenen weggevoerd.
Nehemia behoort tot de ballingen uit Juda.
Met de loden die ontkomen waren (vers 2) en
de overgeblevenen zijn zowei de in Juda ach-
tergebleven inwoners als de onder Ezra terug-
gekeerde ballingen (tijdens koning Kores =
Cyrus)bedoeld.
Op zekere dag kdjgt Nehemia bezoek van
zijn broer Hanani en nog enkele mannen uit
Juda. Nehemia vraagt hoe het met de Joden

DS. T. VAN BRUGGEN

in Juda is. De mannen uit Juda hebben slecht
nieuws: de inwoners van Juda ziin in grote el-

lende ert versmaadheid (vers 3). De muren van

Jeruzalem zijn voi scheuren en bressen, de

poorten zijn verbrand.
Deze boodschap raakt Nehemia diep, hij
weent en bedrijft rouw. Nehemia is sterk be-
trokken op Juda en haar inwoners. Ook de

toestand van Jeruzalem gaat hem zeer ter
harte (vgl. Psalm 137). Hij gaat vnsten enbíd-
den, een combinatie die vaker voorkomt in
de Biibel (vgl. o.a. Ezra 8'.23'), vooral bii het
rouwen en doen van schuldbeliidenis.

Vers 5-l l:
Het gebed van Nehemio

Nehemia gaat bidden. Het gebed is voor hem
geen laatste strohalm. Hij heeft veel verwach-
ting van het gebed omdat hij veel verwach-
ting heeft van zijn God. Hij gaat niet 'even
bidden' om aan z'n godsdienstige plicht te
voldoen maar hij gaaf dag en nacht bidden
omdat hii weet: alleen God kan uitkomst ge-

ven. Het beste wat hij voor zijn volksgenoten
in Juda en Jeruzalem kan doen is voor hen
bidden. Bij Nehemia gaat bidden voorop. Hij
heeft ook een plan, hij wil iets ondernemen.
Maar zonder te bidden begint hij niet, omdat
hij weet dat hij daar veel te zwak en te zondig
voor ls.

Uit zijn gebedswoorden blijkt dat Nehemia
weet van zonden. Hij bidt niet om of over de

zonden heen. Dat stadium is hij niet gepas-

seerd. Hij noemt niet alleen de moeite en het
verdriet van Juda en Jeruzalem, maar ook de

zonden van Juda en Jeruzalem, van de ovet-
geblevenen en van de ballingen.
Uit de inhoud van dit gedeeite (5-11) komt
duidelijk naar voren wat Nehemia in die da-
gen en nachten heeft gebeden. Och, HEERE.

È
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Zo begint hij zijn gebed. Het is voor Nehemia
een geweldige troost dat hij met alle nood tot
God mag komen. Het woordje och geeft aan
dat Nehemia mag weten dat God afweet van
de nood die er is en ook dat Hii er raad op
weet omdat Hlj de God des hemels is.
Treffend is het dat we aan het begin van Ne-
hemia's gebed de Verbondsnaam van God le-
zen. Bidden is voor Nehemia het aanroeoen
van Cod bij de Naam waarmee Cocl Zich lan
Mozes en via Mozes aan Israël heeft bekend
gemaakt. Gods Naam bevat een rijke bood-
schap. De HEERE is Hij Die trouw houdt en
Zijn Woorden gestand doet en Zijn beloften
waarmaaktl
A1s de God des hemels is de Heere ook in staat
om te doen wat Hij wil. Hii is de grote en yrese-

lijke (= geduchte, ontzagwekkende) God. Nehe-
mia heeft ontzag voor de heilige en majestei-
teliike God en tegelijk vertrouwt hij op Hem
Die ook de genadige en tlouwe God van het
Verbond is, Hii weet dat de HEERE hetverbond
en de goedertíerenheid (=weldadigheid) hotrdt
dien, die Hem liefhebben en Zijn geboden onder-
lnuden. Daar is het de gelovigen in Juda en

Jeruzalem om te doen. Daar is het Nehemia
om te doen. Ze hebben God en Ziln geboden
lief. Dat beloont God uit genade. Hij verbindt
daaraan Zijn zegen, Hij geeft Zijn hulp en
uitkomst. Nehemia's gebed is indringend en
aanhoudend. Intens smeekt hii, of de HEERE
toch acht zal geven op het gebed van Ziln
knecht en op het gebed van Zijn knechten,
die dag en nacht tot Hem naderen.
Nadat Nehemia in zijn gebed de Naam van
de HEERE heeft aangeroepen en God heeft
geëerd als de God Die vasthoudt aan Ziin
verbond, komt hij met een belijdenis van
zonden. Hil weet wat de diepste nood is. Te-
gelijk geeft hij met deze zondenbelijdenis te
kennen dat de uitkomst en de hulo die God
belooft en geeft volstrekt afhangt van Gods
ttouw en goedheid want aan de menselijke
kant zijn geen verdiensten. Integendeel: wry

hebben gezondigd.

Nehemia spreekt in de wij-vorm (vers 6: die

wij tegen U gezondigd hebben). Hiermee zegt hi j

duidelijk: miln familie en ik gaan beslist niet
vrijuit (vgl. Psalm 106:4 berilmd). Wij heb-
ben evenzeer gezondigd door Uw geboden en
inzettingen te overtreden. Nehemia is soli-
dair in de schuld (vgl. Daniël in DaniëI9). Hii
staat niet boven anderen. Hij is één met zijn
volk. Hij is ook een zondaar. Het is erg genoeg

maaÍ waaÍ. Het moet beleden worden. En in
die weg is er uitkomst want de HEERE ver-
geeft graag (vgl. o.a. Psalm 130).
Nehemia is wel een oprechte, maar geen vol-
maakte (voor)bidder. Hij kan de zonden van
zijn volk en van zichzeff wel belijden, maar
hij kan ze niet verzoenen. Dat is het werk van
Christus Jezusl
Als Nehemia de zonden heeft beleden ver-
volgt hli zijn gebed met de woorden: Gedenk
toch des woords dat Gíj Uw knecht Mozes gebo-

den hebt. Nehemia kent z'n Bijbel. Hii leeft bii
het Woord van God. Hii bidt bii een openge-
slagen Biibel. Hij pleit op de oude en blijvend
nieuwe Godswoorden. Gods beioften ziin de

beste pleitgronden. De dichter van Psalm 119

bidt ook zo'. Gedenk aon 't wolrd, gesproken tot
Uw knecht, waarop Gij míj veruachting hebt ge-

geven (vers 25 beriimd). Bidden op grond van
het beioftewoord geeft verwachting voor he-
den en toekomst. In Juda en Jeruzalem. Aan
Babylons stromen. Aan het hof van koning
Arthasasta. Toen, maar ook nu, want de HEE-

RE is dezelfde God, de God Die trouwe houdt
en eeuwig leeft.
In zijn gebed haalt Nehemia Deuterono-
mium 4 aan. Daar wordt gezegd dat God Is-

raë| zal verstrooien als ze Gods geboden en
inzettingen zullen overtreden. Maar in dat-
zelfde hoofdstuk en ook Deuteronomium 30
vinden we de belofte dat de HËERE de verdre-
venen/ die zich tot Hem bekeren, zal verza-
melen en zal terugbrengen in de plaats, die
God verkoren heeft om Zljn Naam te doen
wonen.
De HEERE heeft de zonden van het volk ge-

straft met de ballingschap. Overeenkomstig
Zijn Woord heeft God ze verstrooid onder de
volkeren. Dat was dus geen loos dreigement.
God is waarachtig, niet alleen in de vervul-
ling van Zijn beloften, maar ook in de vervul-
ling van Ziln dreigementen. Bii Zijn Verbond
hoort ook de verbondswraak. Daar hebben de

ballingen mee te maken gekregen. Daar heb-
ben ook de achtergeblevenen in Juda mee te
maken gekregen. Nehemia zelf ondervindt
ook wat het is om als baliing te moeten leven,
in een vreemd en heidens land.
Het is Nehemia om de HEERE en Zijn Naam
te doen. Welnu, God heeft zijn Woord gege-

ven. Het heeft alles met Gods Naam en eer

te maken dat Gods belofte wordt vervuld en
dat de HEERE herstel geeft in Jeruzalem en

Juda. De ootmoedige bidder Nehemia is ook



een vdjmoedige bidder. Dat gaat samen in
een oprecht gebed: zonden beliiden en bid-
dend pleiten op Gods beloften. In ziin bid-
den verwijst Nehemia naar Gods grote ver-
lossingsdaad, namelijk de verlossing van het
volk Israël uit de slavernij van Egypte. Toen
heeft de HEERE Zijn belofte, eens aan Abra-
ham gedaan, vervuld. Nu pleit Nehemia op
Gods belofte bij monde van Mozes.
Aan het eind van zijn gebed smeekt Nehemia
opnieuw of de HEERE acht zal geven op het
bidden van Zljn knecht. Maar het is niet al-
leen het gebed van Nehemia, maar ook van
allen die de HEERE ootmoedig vrezen.
Nehemia heeft een plan. Het welslagen daar-
van is niet in zijn eigen macht. Daarom bidt
hij Doe het toch Uw knecht wel gelukken, en geef
hem barmhnrtigheid voor het aangezicht van

deze man.Met deze man bedoelt Nehemia ko-
ning Arthasasta. Nehemia wil een belangdik
verzoek doen aan zijn koning. Hoe zal de ko-
ning daarop reageren? Nehemia kan het hart
van de koning niet bewerken, maar God kan
dat wel, want: Des konings hart is in de hand
des HEEREII sls wsterbeken. Híj neigt het tot ctl

wat Hijwil (Spreuken 21:1).
Nehemia vraagt de HEERE om het hart van de
koning - ook maar een man, een mens - zo te
neigen dat hii Nehemia's verzcek zal inwilli-
gen ten gunste van Juda en Jeruzalem. En wie
afstemt op het lVoord van God en zijn werk
biddend doet, wordt door God gehoord!

Zingen: Psalmen 74 : 2 en 19; 102: 7 en 8;

106: 4;179 :25 en 53; 130 :2 en 4; L37 : l,
2en3.

Gespreksvrsgen:

1. Nehemia ontvangt slecht nieuws. Via de media worden ook wij dagelijks met
trieste feiten geconfionteerd. Wat kunnen wij leren van Nehemia's reactie op
wat hij hoort over Juda en Jeruzalem?
Wie is God in de ogen van Nehemia? Wat heeft dit Godsbeeld 6n5 {s zcoocnT

Nehemia is een ootmoedíge bidder; hii belijdt de zonden van het volk en zijn persoonlijke
zonden voor het Aangezicht van God. Noem andere bijbelse voorbeelden van ootmoedige
bidders! Waarom is ootmoed eigen aan het gebed?

In zijn bidden pleit Nehemia op Gods beloften. Waar zien we dat vaker in Gods Woord?
Waarom vindt dat bidden gehoor bij God (zie ook Heidelbergse Catechismus, Zondag 45,
de vragen 116 en 117 en de daarbij gegeven antwoorden).
Nehemia leefde aan het hof van een koning die andere goden diende. Hoe kon hij in zo'n
omgeving zijn werk doen en tot zegen zijn? Hoe kunnen wij in onze tijd en in onze maat-
schappij leven en werken tot Gods eer en ten dienste van onze naasten?
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Bij belstudies over gedeelten
uit het Evangelie von Lukas

Ds.J.J. VERHAAR

Evangelie op het spoor. We zien hierbij wel
af van het begin en het eind van Lukas.
Lukas gaat immers zowel in de geboortege-
schiedenis als ook in het verhalen van de
Opstanding van de Heere Jezus een geheel
eigen weg. We zullen zeven gelijkenissen
behandelen, twee "wonderen", waarvan
één genezingswonder en één van ander-

Het bestuur van de Mannenbond vroeg mij
tien Bijbelstudies te schrijven over gedeel-
ten uit het Evangelie van Lukas. Het lijkt
mij goed om dat te doen over die gedeel-
ten uit dit evangelie, die geen parallellen
hebben in de andere evangeliën. Op deze
manier komen we misschien de eigenheid
en de bijzondere kijk van Lukas op hét
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soortige aard, plus één geschiedenis van
een ontmoeting met de Heere Jezus.
Op een rij gezet zijn het de volgende ge-

deelten uit Lukas:
5:1-11 (de wonderbare visvangst),
10:25-37 (de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan),
11:5-13 (de gelijkenis over het bidden),
12:13-21 (de gelijkenis van de rijke dwaas),
15:1 1-32 (de gelijkenis van de verloren zoon),
16:19-31 (de gelijkenis van de rijke man en de

arme Lazarus),
77:11-19 (de genezing van de tien melaatsen),

Lukos

Onder de schrijvers van het Nieuwe Testa-
ment neemt Lukas een unieke plaats in. Hij
is geen apostel; zelfs geen Jood. Wel is hil
een intieme bekende van de apostel Paulus,
omdat hij hem heeft vergezeld op enige van
diens zendingsreizen. Van beroep is Lukas
arts. Hoe hii in contact is gekomen met Pau-

lus is ons niet bekend. We mogen dus aan-
nemen dat Lukas het Evangelie door middel
van Paulus heeft leren kennen. Zodat hij in
zijn geschriften de visie van Paulus op het
Evangelie verwerkt. Net zoals Marcus in zl1n
evangelie waarschijnlijk de visie van een
andere apostel, namelijk Petrus, verwoordt.
Lukas schreef niet één, maar twee boeken.
Of liever gezegd: één boek in twee delen. Een
"evangelie" en als vervolg daarop de "Han-
delingen der apostelen". Dit laatste werk van
Lukas is een unieke bron om leven en geloof
in de eerste christengemeente te leren ken-
nen. In de "Handelingen" neemt Paulus een
grote plaats in, terwijl Petrus ná hoofdstuk 10
bijna uit beeld verdwijnt. Toch onderkent ook
Lukas de centrale plaats die Petrus inneemt in
de kring van discipelen en de eerste christen-
gemeenten. Opvallend in het Evangelie van
Lukas is verder, dat de schrijver zelfstandig
onderzoek heeft gepleegd naar het leven en
het optreden van de Heiiand. Zie het begin
van zowel het evangelie als het boek Han-
delingen. Dat resulteert in bijvoorbeeld de

unieke geboortegeschiedenis en ook die van
de opstanding.

Het Woord

De gang van het Koninkrijk van God door de
wereld is de gang van het Woord van God.
Door Galilea gaat het vlees geworden Woord

1U:1-8 (de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter),
18:9-14 (de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar),
19:1-10 (Zacheiis).

Ik ben voornemens de Herziening van de Sta-

tenvertaling te gebruiken. Dit omdat de Stich-
trng en de Gereformeerde Bond de "Proeve"
ter beproeving door onze gemeenten hebben
gepubliceerd. Het is wellicht aardig en zinvol
om dat juist ook op de mannenverenigingen
te doen,

De wonderbore visvangst (Lukos 5:1 -I 1)
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Jezus Christus (joh.1). De Heere Jezus woont
op dit moment in Kapernaiim. Hij is al be-
gonnen om tekenen van genezing te doen.
Natuurlijk komen daar heel veel mensen op
af. Toch zijn het niet de tekenen in de eer-

ste plaats, die de aantrekkingskracht van de

Heere Jezus uitmaken, maar Zljn wóórdenl
Het is hét Woord van God, dat Hii vertegen-
woordigt, dat Hii ís en dat Hil spreekt. Er ge-

beuren ttouwens alleen maar tekenen, waar
het Woord wordt gehoord. In deze eerste

tijd van Zijn optreden, kan zelfs de Heiland
nauwelijks voldoen aan de honger naar het
Woord. Een uitzonderliike tiid en een geze-

gende tijd.

Het Teken

Er moet een praktisch probleem worden op-
gelost. Om alle mensen die komen horen met
het Woord te bereiken, vordert de Heiland
het schip van Simon. We kennen deze man
ai, omdat hij door de Heiland is geroepen.
In het vorige hoofdstuk lezen we over de ge-

nezing van de schoonmoeder van Simon en
bliikt dat de Heiland met hem bekend is. Wel
is het zo, dat in die eerste tijd de discipelen
kennelijk van tifd tot tijd hun oude beroep
bliiven uitoefenen; in het geval van Simon:
de visserii. Normaal is het wanneer men als

volgeling van een bepaalde rabbi zif n gewone
dagelijkse werk opgeeft. De Heiland is toch
ook weer niet een gewone rabbi als alle ande-
re. Zowel vóór als ná de opstanding keren de

discipelen van tifd tot tiid naar hun vroegere
bezigheden terug. Je gewone beroep behoort
niet alleen tot het "oude leven", maaï even-
goed tot het "nieuwe leven".
Vanaf het schip van Simon onderwijst de



Heiland de schare en daarna geeft Hif aan
Simon de opdracht om naar dieper water te
varen om de netten uit te gooien. Het is een
vreemde opdracht, want Simon hééft de hele
nacht al gevist (overigens niets gevangen) en
het is nu niet de tijd ervoor. De Heiland heeft
er een bedoeling mee; dat is ook aan Simon
meteen duideliik. "Op Uw woord zal ik het
net (toch) uitwerpen". Weer dat "woord". De
macht van het Woord is in Simons leven al
duidelijk. En geloven is gehoorzamen, zou
Calviin zeggen.
Zo gezegd en zo gedaan. En ze vangen een
grote hoeveelheid vissen. Zoveel, dat de net-
ten beginnen te scheuren en er assistentie
nodig is van metgezellen in het andere schip.
De beide scheepjes zinken bijna van de in-
houd van Simons netten.
De Heiland heeft een teken gesteld. Juist hier
wordt duidelijk, dat Hij niet met wonderen
strooit. Hij is geen wonderdokter of wonder-
doener. En al helemaal geen illusionist. Hij
is de Koning Israëls; de grote Zoon van de

Koning van het Koninkrijk van God. Als zo-
danig staan hem alle natuurkrachten ter be-

schikking. Dat laat Hij overigens alleen maar
zien wanneer het belang van het Koninktijk
dit vraagt.

De Reoctie

Simon is zich het uitzonderlijke van de
situatie diep bewust. Ziin reactie op deze
wonderbare visvangst is dienovereenkomstig.
Op ziin knieën voor de Heiland vallend roept
hii uit: "Heere, ga weg van mii, want ik ben
een zondig mens". Simon, door de Heiland
later omgedoopt tot Petrus, is een man van
wie we veel weten vanuit het evangelie. We
weten veel van zijn geloof, van ziin karakteq
van zijn zwakheid, van zijn eigengereidheid.
Het allereerste wat Lukas opgevallen is en
wat door hem als eerste wordt genoemd is de

ootmoed van Petrus. Die moet er natuurlijk
ook wel zijn wanneer mensen in aanraking
komen met de krachten van het Koninhiik
van God. Simon en ook al de anderen wor-
den bevangen met verbazing. Verbazing of
ontzetting is het woord wat we zo vaak lezen
als reactie op de woorden of de daden van
de Heiland. Een soort van heilige jaloersheid
kan ons overvallen wanneeÍ we het spontane
en de diepte van deze reactie, deze verbazing
tot ons door laten dringen.

De Roeping

En nu wordt duldelijk waarom de Heiland dit
teken gedaan heeft en wordt duidelijk dat er
inderdaad sprake is van een teken van het Ko-
ninkrijk. De Heiland wii werkers voor het Ko-
ninkrijk aanstellen. En het oude beroep van
Simon en van de twee zonen van Zebederis,

Jakobus en Johannes, Iaat zich heel gemak-
kelijk transformeren naar hun nieuwe functie
in het Koninkrijk van God. Zij zullen van nu
aan "mensen vangen". De Heiland leidt deze

roeping in met een "wees niet bevreesd". Dit
"wees niet bevreesd" zal met hen meegaan
als een zegen van de Heiland, al bij de roe-
ping ontvangen. De Heiland zal het trouwens
herhalen telkens wanneer Hij in Zijn heerlijk-
heid aan hen of aan anderen zal verschijnen.
De roeping is duidelijk, want wanneer Simon
en de anderen aan land zijn gekomen, dan
laten ze alles achter en volgen de HeereJezus.
Met "zil" zal ongetwijfeld behalve Simon ook

Jakobus en Johannes bedoeld ziin. Wat het
"mensen vangen" in houdt, wordt hier niet
door de Heiland uitgesproken. De discipelen
kunnen het een klein beetle zien aan wat de

Heiland betekent voor de mensen hier in Ga-

lilea en voor henzelf. Maar de volle omvang
en zwaarte van hun toekomstige taak zal de

Heiland hen in drie jaar duideliik maken.
Diepe lessen wachten hen nog. Maar daaraan
heeft Simon niet getwijfeld; gezien zijn reac-
tie oo het teken van de Heiland.

De ploots von deze geschiedenís

in het Evongelíe von Lukos

We hebben duidelilk te maken met een roe-
pinggeschiedenis, Dat wat de andere evange-
listen met enkele zinnen aanduiden, de roe-
ping van de diverse discipelen, veïtelt Lukas
met een geschiedenis. En dan betreft het juist
Simon (Petrus). Lukas, toch de schrijver uit de

omgeving van een andere belangrijke apostel
(Paul'Lrs), verzwijgt de roepingsgeschiedenis
van Petrus niet. Hij geeft daarmee ongetwij-
feld aan de belangrijke plaats die Petrus van
meet af aan heeft in de kring van de discipelen,
maar ook in de latere chdstelijke gemeenten,
zowel binnen a1s buiten IsraëI. Simon is ook
in het prille begin al de woordvoerder; zelfs
van het drietal binnen het twaalftal, dat hier
ook wordt genoemd: Simon (Petrus), Jakobus
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en Johannes. De aanduiding "woordvoerder"
heeft hier een zeer diepe klank. Simon is de-
gene die de belijdenis van de discipelen en
van de latere gemeente als eerste verwoordt.
Straks is dat de titel Christus vooÍ de Heere

Jezus; nu noemt Simon Hem: Heer, Ktrios.En
altijd wanneer de Heere verschijnt in macht

en heerliikheid, is er sprake van verbazing en
ontzetting enerziids en van het "wees niet be-
vreesd anderzijds".

Ds.JJ. Verhaar,
Noorderstraat 62,

Krimpen aid lJssel.

DS, W. WESTLAND

lif ke afkondiging, wanneer de eerste vergade-
ring wordt gehouden.
En kijk nog eens om u heen, wie in aanmer-
king komt voor een persoonlijke uitnodi-
ging, mondeling of schriftelijk. Ik denk b.v.
aan hen, die dit voorjaar op wat latere leeftijd
belijdenis gedaan hebben. Wat zou het mooi
z1in, als er ook in uw gemeente weer nieuwe
Ieden bii komen.
En voor u, die persoonslid van onze Bond
bent, de volgende suggestie: Ga nog eens na,
of het niet mogelijk is in uw gemeente een
vereniging of mannenkring op te richten.
Het hoofdbestuur en het Bondsbureau wil u
daarbij van dienste zijn.

Laat in dit alles het oog op de Heere gericht
zljn. Hij wil ons kracht en moed geven/ om

Gespreksvrogen:

1. Denkt u eens na over de eigenheid van de vier evangelisten. Wat is het eigene
van Lukas als evangelieschrijver; wat valt er op in zijn evangelie?

2. Er is tegenwoordig weer veel aandacht voor (wonder)tekenen. Hoe beoordeelt
u die belangstelling? Wat zijn de voordelen en wat kunnen de nadelen van die
belangstelling zijn?
Kennen n'ij nog de macht van het Woord? Zo ja in welke gestalten van het Woord, zo nee;
wat zijn daarvan de oorzaken?
In hoeverre wordt het leven van een christen nu gekenmerkt door de reactie van Petrus
(vers 8)?

Hoe duidelijk moet of kan een "roeping" zijn en moet die altijd door middel van tekenen
olaats vinden?

/1T.

dreu
ffi

Van de qJooTzitteT,..

Weer beginnen

In de maand augustus richten we ons weer
op een nieuw seizoen. Na een lange zo-
merperiode, is het fijn om elkaar weer te
ontmoeten op de mannenvereniging. Wat
is het een voorrecht in vrijheid te mogen
samenkomen, om het Woord van God te
bestuderen en te bespreken.

De Heere geve dat het mag zijn tot opbouw
van uw persoonlijk geloofsleven, maar ook
tot versterking van de onderlinge band in de

gemeente. Dat laatste wil ik nog eens duide-
lijk onderstrepen. Laat het merken, juist aan
het begin van het winterseizoen, dat de man-
nenvereniging een markant onderdeel is van
het winterwerk in uw gemeente.
Daarom een duideliik bericht in het kerkblad,
een folder in de hal van de kerk, een duide-



door te gaan. En om Christus' wil is er bil
Hem zegen te verwachten bij het onderzoek
van Zijn Woord.

H ui shoud elij ke Verg oderi n g

De definitieve datum voor de volgende
Huishoudelijke Vergadering is D.V. zaterdag
5 april 2008, in het gebouw van de Driestar
te Gouda. Noteert u deze datum alvast in uw
agenda.

God is terug in Nederland, stelde de We-
tenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid
vorig jaar. Maar de cijfers van het onder-
zoek "God in Nederland" weerspreken dat:
nog maar 4 op de 10 Nederlanders hangen
het traditionele christelijk geloof aan en
I op de 6 is kerkganger.
Over het achteruitgaan van kerklidmaat-
schap en -bezoek valt het volgende te le-
zen:

" l{ e der I n n tl e r s h ebb e n e en merkw s sr di g e v erho u-

ding tot kerken. Ze gaan er steeds minder heen,

tnaat ze hechten wel belang asn de functie van
het cltristendom - het is een moreel cmkerDurtt.

voor drtdtretr. Acht op de tien Neclerlnnrters wit-
len niet dat kerkgebouwen verdwijnen. Het is een

zichtbsre identiteitsdrager, en belongrijk bij ge-

boorte, huwelijk en dood."

Wat me opvalt is dat Nederlanders de kerk
zien als een moreel baken in de woestijn van
het leven. Wie doordenkt begdjpt dat men
de kerk alleen nodig heeft op de kritieke mo-
menten van het bestaan: de z.g. rites de pas-

sage. Het is het cruciale punt in het proces
van de secularisatie: de kerk moet klaar staan
als ik er behoefte aan heb.
Een aloude, hoogst merkwaardige opvatting.

Tenslotte

Een harteliike groet, ook namens de andere
bestuursleden.

lMrr"-"'

De Inspectie der Belastingen zal ons aan zien
komen, als wij de bekende blauwe enveloppe
terugsturen met een zinnetie: "Meneer, ik zal
wel eens betalen als ik er behoefte aan heb."
Of dat je schtiift: "Belasting betalen is goed
voor anderen." Zo mag iemand zijn betrok-
kenheid tot de kerk niet laten afhangen van
een toevallige behoefte bii hoogtiidagen. Dat
is zo'n weke grond waarin geen anker is vast
te hechten.
Naar de kerk ga je orndat je verantwoorde-
lijk bent voor de gemeente, waarheen God

ie roept. Men moet innerlijk door de Geest
gezuiverd en opgebouwd worden door het
Woord van God. Kerkgang is de gemeen-
schappelifke schuldbelijdenis en lofprijzing
van de Almachtige en Eeuwige God. Een be-
leving van de verbondenheid met elkaar en
de doorleving van Christus' genade.

h zijn nog meer waardevolle elementen,
maar die laten we wat rusten.
En als je er nu toch geen behoefte aan hebt?
Ga dan vooral. En stel niet uit tot een kritiek
ogenblik. Juist als de behoefte ver is wegge-
zakt zou dit kunnen betekenen dat u op dat
ogenblik heel ver van God verwijderd bent.
Dan heb je de ontmoeting met de Heilige
dubbel en dwars nodig!
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Voor u gelezen

ls de kerk er voor onderen? Dn. J. BnoExnurs
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Lezing op de huishoudelijke vergadering
van de Mannenbond op 27 april2007 in
'De Driestar'te Gouda.

1, Inleidende opmerkingen

De vraag kan gesteld worden: "Ziin de preken
niet te weinig op het gericht gericht?" En de
antwoorden zullen divers zijn. In elk geval is
het wel van belang, dat het gericht in de pre-
diking aan de orde komt.
De vraag of dit voldoende gebeurt, ja ook de
klacht, dat het gericht in de prediking niet
tot ziin recht komt, is niet van vandaag of
gisteren. Ik las deze klacht in een boekwerk
uit 197 6 en ook reeds in één uit 1952, en wij
zullen, dunkt mij, ook nog wel verder terug
kunnen gaan.
De titel van ons onderwerp wil in elk geval
aangeven/ dat het gericht in de prediking een
plaats moet hebben; wil deze prediking de
naam van bilbelse prediking dragen.
Laten wij daarom nu eeïst enkele bijbelse lii-
nen trekken.

2, Enkele bijbelse lijnen

Talloze malen komt de dag van Gods gericht
in de Heilige Schrift voor.
In het OT vaak aangeduid als 'de dag des Hee-
ren', of eenvoudig als 'de/die dag'.
In het NT lezen wij o.a. over de rechterstoel
van Christus, en eveneens over'de dag des
Heeren'.
Door Schriftuitleggers wordt wel gezegd dat
het gericht in de Bijbel drie dingen betekent.
Nameliik a. het rechtzetten van alle verhou-
dingen; God maakt een einde aan de zonde
en de demonie; b. de grote scheiding tussen
de schapen en de bokken; c. het gericht als
theodicee, d.w.z. dat de gerechtigheid van
God aan het licht treedt; het zal blijken dat
Hii vrii is van alle onrecht. De dag van de
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. J.P. Ner

toorn (dies irae) is ook de dag van de glorie
(dies gloriae).

Ten aanzien van deze drie lijnen moeten we
ons vanmiddag beperken en ga ik alleen op
de tweede liin in: Het gericht als scheiding
tussen de schapen en de bokken. En de plaats
dus van dit gericht in de prediking.
In 2 Cor. 5:10 zegt de apostel Paulus dat wij
allen voor de rechterstoel van Christus ge-

openbaard moeten worden. Openb. 20:I2w
meldt ons het grote gericht. De boeken gaan
open. De doden worden geoordeeid naar
hun werken. Wie niet geschreven staat in het
boek des levens, die wordt geworpen in de
poel van het vuur. De komst van Christus be-
tekent scheiding. In Matth. 25 horen we van
de scheiding tussen de schapen en de bok-
ken. We kunnen dan ook aileen met etnst en
ontzag over die grote dag spreken. De Redder
is ook Rechter.
Ieder mens komt op die dag voor Hem te
staan. Niemand zaI op het appèl ontbreken.
Daarbij zullen de gelovigen geen moment in
het onzekere verkeren over hun eeuwige be-
stemming, zie Jes. 25:9 en Joh. 5:24.

Johannes de Doper is als boetegezant een pre-
diker van het gericht: Hii wijst op de dors-
vloer en op het verbranden van het kaf met
onuitblusbaar vuur. Hierbij valt het op, dat
Johannes de oordeelsprediking op het ver-
bondsvolk betrekt. De scheiding gaat ook
door IsraëI. Ook Christus Zelf spreekt van het
gericht. Hij is zelfs de Gerichtsdrager. Hij zal
dopen met \-uur, dat is met het oordeel van
de rampzaligheid (Prof. L. Floor). Jezus preekt
het gericht biiv. in Matth. 7:22, 23. Tot ve-
len zaI Hii 'ten dien dage' zeggen - hoewel
zii Hem aanroepen als 'Heere, Heere' - Ik heb
u nooit gekend, gaat weg van Mij, gii die de

ongerechtigheid werkt.
En wat de apostel Paulus betreft, deze preekt
het gericht niet alieen in zlin zendingspredi-
king in Hand. 17 in Athene (God zai recht-



vaardig ooÍdelen door een Man) en tot Felix
in Hand. 24:25 (rechtvaardigheid, matigheid
en het toekomende oordeel), maar schrijft er
ook over in zifn brieven aan de christelijke
gemeenten, bijv. in 1 Thess. 1:10 (Jezus die
ons verlost van de toekomende toorn).

Het menselijk leven heeft zoveel gewicht, dat
het vraagt om het goddelijk oordeel. Elk mens
komt op die geduchte dag terug. Niemand zal
op het appèl ontbreken. Deze dag van het ge-
richt brengt de grote scheiding aan.
In Zondag 19 van de Heidelberger worden
vele bijbelse lijnen over het gericht samenge-
vat, als we over de wederkomst van Christus
Iezen: dat de Rechter aIZiin en mijn vijanden
in de eeuwige verdoemenis zal werpen, maar
mij met alle uitverkorenen tot Zichzal nemen
in de hemelse blijdschap en heerliikheid.
De vraag is nu vervolgens, hoe wij dit gericht
zullen prediken?

3. Hoe dit gericht te prediken?

a. Als eerste zou ik willen zeggen, dat het ge-

richt gepreekt moet worden als een bijbelse
realiteit. Als iets dat werkelijk aanstaande
is. Zonder hier iets van af te doen, of te sug-
gereren dat het allemaal wel mee zal vallen.
Want buiten Christus zal het niet meevallen.
De apostel zegt zelfs, dat God buiten Christus
een verterend vuur is, Hebr. 72:29.
b. Hiermee hangt een tweede onmiddellijk
samen: het gaat erom, dat mensen in Chris-
tus komen en zijn. Zo heeft dan een oproep
tot geloof en bekering te klinken in de predi-
king. En dat niet alleen in het doorgeven van
het Woord buiten de gemeente, maar ook in
de zondagse prediking in het midden van de
christelijke gemeente. We hoorden immers
al, dat bij het gericht de scheiding ook gaat
door het verbondsvolk. Hier mogen wij te-
gelijk wel bij zeggen, dat dit geloof en deze

bekering ook de zégen op de prediking wil-
len zijn. Gods Woord zal niet ledig tot Hem
wederkeren.
c. Hoe het gericht gepreekt moet worden? Als
derde zou ik willen zeggen: sober. Het hoeft
niet op de middeleeuwse manier vol realisti-
sche schilderingen van het komende gericht.
Zo kan het ook onder ons misschien vóór-
komen. Een gemeentelid vertelde mij eens,

dat zii vroeger als kind tiidens een kerkdienst

spontaan was gaan braken, toen de predikant
in felle kleuren het gericht schilderde.
d. Laten wij als vierde ook de vertroosting van
het gericht niet vergeten. Namelijk voor de
gelovigen. Zegt de apostei (over deze dingen
schrijvend aan de Thessalonicensen) niet: Zo
dan, vertroost elkander met deze woorden,
1 Thess. 4:18.

Wat zowel voor de prediker alsook voor de
hoorder eveneens van belang is, is om te be-
seffen, dat het gericht bezig is om zich te vol-
trekken tijdens de prediking. Terwill Chris-
tus de Gekruisigde voor de oren geschilderd
wordt. Terwiil de oproepen tot geloof en be-
kering klinken. Hier denk ik aan het woord
van Jezus uit Joh. 12:48. Daar zegt Hij: "Die
Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ont-
vangt, heeft, die hem oordeel| het woord,
dat Ik gesproken heb, dat za\ hem oordelen
ten laatsten dage." Er is een verband tussen
het heden en de toekomst met betrekking
tot het oordeel van Jezus. Het Woord, dat
nu reeds oordeelt, zal op de fongste dag ook
oordelen. Het oordeel, de scheiding, die hier
al door het Woord van Jezus tot stand komt
(in geloof of ongeloof), treedt op de jongste
dag helder aan het licht en zal dan bevestigd
worden. In het openbaar.
Als wij hierover spreken, moeten we er ook
bij stil staan, dat de prediking zelf al gericht
brengt. Gericht, scheiding, uitoefent.

4. De predikíng zelf oefent gericht

In feite hebben we het dan over de sleutel-
macht van de prediking, waardoor het hemel-
rijk voor de gelovigen wordt geopend, maar
voor de ongelovigen wordt toegesloten.
We kunnen het zelfs wel zo zeggen: Ook als
niet in elke preek het komende gericht ex-
pliciet aan de orde komt, is toch tijdens die
preek het gericht zich wei aan het voltrekken.
Want telkens als Jezus Christus gepredikt
wordt, is Hij tot een val en tot een opstan-
ding van velen.
Ik moet, ter illustratie, even denken aan de

Oude Kerk in Zeist. Vóór het jam 1180 heeft
op de plaats van die Oude Kerk vermoedeliik
een primitief kerkgebouwtje gestaan. En nog
weer daarvoor werd vermoedeliik de "heuvel"
waarop de Oude Kerk is gebouwd gebruikt
als "ding-heuvel". En "ding" wijst op recht-
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spraak, vgl. de uitdrukking 'rechtsgeding'.
Die rechtspraak was tot iemands veroorde-
ling of tot zijn vrijspraak.
Welnu, zo is nu die Oude Kerk en èlke kerk,
waar de prediking van Jezus Christus ge-

bracht wordt, een "dingplaats". Je wordt er
veroordeeld of vrijgesproken.
Hier kan verder verwezen worden naar Zon-
dag 31 van de Heidelbergse Catechismus
over de sleutels van het hemelriik. Ook daar
blijkt duidelijk, dat de prediking van het
\\bord zijn gevolgen heeft met het oog op
de eeuwigheid. Eeuwig wel of eeuwig wee. De
Heidelberger zegt daarvan aan het eind van
antwoord 84: "naar welk getuigenis van het
Evangelie God zal oordelen, beide in dit en
in het toekomende leven."
Hierbij gaat het om de evangeliewoorden, dat
wat op aarde gebonden wordt, in de hemel
gebonden zal zljn, en wat op aarde ontbon-
den wordt, in de hemel ontbonden zaI zijn.
Ten diepste gaat het in de verkondiging om
het voorhouden van twee verschillende en
uiteeniopende wegen: enerzijds voor alle ge-

lovigen, anderzijds voor alle ongelovigen en
die zich niet van harte bekeren.
Het is wel van belang om te beseffen, dat
het niet gaat om het oordeel door de predi-
ker zelf, maar door de Zender van de predi-
ker. God geeft zijn oordeel uiteindelijk niet
uit handenl Maar wel is het zo, dat menig-
een (aldus een Catechismusverklaarder) met
onbeschrijflijke verbazing zal ontwaren, dat
zijn eeuwig Iot hem reeds hier (...) met onbe-
driegliike getrouwheid was aangekondigd.
Hier wil ik even een klein ziypaadle bewan-
delen.
Zomin als het eindoordeel aan een ambtsdra-
ger toekomt, zomin aan een gelovige in het
algemeen. In de tiid van de Nadere Reforma-
tie deed Jean de Labadie veel stof opwaaien
met zijn oveÍgeestelijke ideeën. Hij meende
zich een standpunt te kunnen aanmatigen
over de geestelijke staat van de naaste en
hem binnen of buiten het Koninkrijk Gods
te plaatsen.
De Chr. Ger. Prof. dr. W. van 't Spijker schrijft
ergens over de conventikels ("gezelschap-
pen") en constateert/ dat daar op een zeker
moment de ambteliike sleutelmacht van
de kerk werd "versubjectiveerd". Dwz. dat
"keurmeesters" de zielenstaat der bezoekers
gingen beoordelen. Mensen werden dan de
hemel of de hel ingepraat, en dat met eeu-

wigheidsgewicht. Wat hier gebeurt is, dat de
sleutelmacht van de prediking wordt vervan-
gen door het oordelende gezelschap. En er zo
gerich t geoefend wordt.
Maar laten wij weer tot het hoofdpad terugke-
ren: De prediking zelf oefent gericht. In haar
ambtelilke volmacht. Altifd moet de span-
ning erin zitten, dat het gaat om zieien van
mensen, en dat Gods koninkrijk opengaat of
dichtgaat, en dat dit voor eeuwig beslist.
Wel moeten wii constateren, dat in de pro-
testantse kerken van onze tijd deze escha-

tologische strekking van de prediking veelal
onvoldoende wordt erkend. Zowel bij de

hoorders als bij de predikers. Moderne homi-
letieken (= boeken over preekkunde) nemen
er soms zelfs duidelijk afstand van. Bijvoor-
beeld, als geschreven wordt, dat het in de

preek gaat om de vÍagen van de menselijke
geloofservaringen. Niet om het gezag van het
Woord van God. Dat heeft in onze tijd geen
autoriteit meer. Preken is (aldus een moderne
homileet) niet "God spreekt", maar "God ter
sprake brengen".
Daartegenover kunnen we bij een andere,
meer bijbelgetÍouwe Duitse homileet, lezen:
'Wer predigt, bindet und lóst" (Wie preekt,
bindt en ontbindt). Het gaat allereerst om
'Absolution' (vri jspraak) .

Wii blijven dan ook zeggen: De prediking zelf
oefent gericht. Daarbij is het de bedoeling
van de zondaarzoekende God, dat door de
prediking van Christus vele zondaren tot ge-

loof in Hem zullen komen en gered worden
uit de kaken van de hel. Het hemelriik gaat
voor de gelovigen open.
Daarbij gebeurt het ook, dat het hemelriik
voor de ongelovigen wordt toegesloten. Wij
moeten dit 'geopend worden' en dit 'toege-
sloten worden' niet parallel naast elkaar zet-
ten, alsof het er niet zo veel toe doet. Nee, als
Ursinus die 31' Zondag uitlegt, zegt hij dat
het "toevalligerwijs" gebeurt, dat het hemel-
rijk dichtgaat, doordat zondaren het Evange-
lie wel horen, maar het in ongeloof afwijzen.
En Johannes Calvijn had in dit verband al
gesproken van een "bijwerking": 'iets wat bij-
komstig is'.
Het doel van de Evangelieprediking is en
blijft: opdat een ieder die in de Zoon gelooft,
niet verderve maar het eeuwige leven hebbe.
Intussen wordt door de prediking ook het
gericht (het nog komende gedcht) dichterbii
gebracht. (Wordt venolgd)
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Wij zígingen adresboekje 200 5
Blz. '1: NÍV "Schrift en Belijdenis" te Papendrecht heeft
een nieuwe voorzitter: T. van den Berg, Wilgenhof 151,
3355 PG. Deze vereniging heeÍ1 ook een nieuwe secreta-
ris: J. Goudriaan, Van Speiikstraat 1, 335'{ XZ.
Blz. 6: MV "Troffel en Zwaard" te Sprang-Capelle heeft
een nieuwe voorzitter: G. Meijers, Jozcf Israëlstraat 12,
5161 VH.
Blz. 7: post voor MV "B. Smijtegelt" te Veen moet ge-

stuurd worden naar: H.W. Verveer. Frederik Hendrik-
straat 10, .1264 SR Veen.
Blz.7: de MV te Deltt heeft een nieuwe penningmeester:
M. Dekker, Kapellaan 58, 2635 DD Den Hoorn.
Blz. 11: MV "Romeinen 12 :16" te Benthuizen heeft een
nieuwe secretaris: C. van Beveren, Pr. Bernhardstraat 30,
2737 BG.
Blz. 15: de secretaris (G. Uitslag) van MV "Calvijn" te't
Harde is onlangs verhuisd. Zijn nieuwe adres is: Heide-
laan 28, B0B4 JW 't Harde.
Blz. 16: J. Schouten (penningmeester van MV "Eben
Haëzer" te Uddel) is Verhuisd. Zijn nieuwe adres is: De
Rieten 8. 3888 LNÍ Uddel.
Blz. 1 6: NÍV "Berea" te \,Vapenveld heeft twee voorzitters:
ds. J. \,Íuller (GÍuttolveg 4, 8191 BA) en ds. G.H. Kop-
pelman, Kerkstraat 2, 8191 LV). Genoemde vereniging
heeft een nieuwe secretaris: J. r,an Ommen, Mezenweg
6, 8191 BD.
Blz. 17: H. Petersen isecretaris MV "Guido de Brès" te
Hardern'i jkl is or-erleden.
Blz. 18: E. r'an de Biezen (penningmeester MV "Onder-
zoekt de Schriften" te Hoevelaken) is overleden.
Blz. 1B: A. \'ersteeS is (tijdelijk) secretaris geworden van
MV "Schrift en Belijdenis" te Nijkerk. Zijn adres is: Raad-
huisstraat 55, 3861 KR.

Blz. 20: voorzitter van NÍV "Paulus" te Ridderkerk-Oost-
endam is geworden: Th. G. van Bronswijk, Vlasakker 15,
33't2 GG Hendrik-ldo-Arnbacht.
Blz. 21: G.N. v.d. Berg (voorzitter MV "Onderzoekt de
Schriften" te Ridderkerk) is overleden. Contactpersoon
van deze mannenvereniging is: D.J. van Beek, Stadhou-
derslaan 2L 2983 CP Ridderkerk.
Blz. 23: \ÍV "Eén is uw Meester" te Vianen heeft een
nieurve penningmeester: G. Wubs, Van Naaldwijcklaan
35, 1113 BV Leerdam.
Blz. 26: de "Hervormde NÍannenvereniging op G.G." te
Ede heeft een nieuwe secretaris: A.A. Alting, Derk Wig-
gerstÍaat 32, 6717 JV,
Blz. 28: lvÍV "Bouwen en Bewaren" te Woudenberc heeft
een nieutte \ecretaris: M. de 5mit, Kon. wilhelminàstraat
1, 3931 CH.
Blz. 29: \{V "Boaz" te Wilnis heeft een nieuwe voorzitter:
A. Rietveld, Burg. Padmosweg 19, 3648 BD.
Blz. 30: voorzitter van MV "Onderzoekt de Schriften"
te N{astenbroek is geworden: ds. B.M. van den Bosch,
Kerkwetering 7, 8291 PE Mastenbroek. Secretaris van
deze vereniging is geworden: H. de Leeuw, Jan van Arkel-
sftaaï 22,8281 AC Genemuiden.
Blz. 31: de secretaris van MV "Calvijn" te Zwolle is over-
leden. De nieu\,ve secretaris is: T. deJong, Langkamp 10,
772I WP Dalfsen.
Blz.32 en blz. 3'1: de streken Amersfoort en UtÍecht zijn
samengevoegd. Voorzitter is geworden: ds. A. Jonker,
Torenlaan 16, 3732 HH Baarn. Secretaris is: M. Dtijet,
Jacob van Campenkwartier 6, 3723 AH Bilthoven. Pen-
ningmeester: Ph. Velthuis, WC. Bradelaan 9, 1222 PF,

Hilversum.
Blz. 34: G.N. v.d. Berg (penningmeester Streek Rotter-
dam) is overleden.

Wilt u wijzigingen in het adresboekje aan mij doorgeven
en wijzigingen in het ledenbestand van uw vereniging
aan het Bondsbureau? Harteliik dank voor uw medewer-
kingl Ds. T. van Bruggen, secr.

e-mail: dstvanbruggen@'solcon.nl.
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Streekvergoderingen
In het a.s. seizoen 2007 - 2008 worden de volgende
streekvergaderingen door het hoofdbestuur bezocht:
De streek Znolle op woensdag 21-10-'07 te Genemui-
den.
De streek Flakkee / Zeeland / N.W. Brabant op woensdag
f4-11-' 07 te Sirjansland.
De streek Schoonrer,voerd op donderdag 15-11-'07 te
Noordeloos.
De streek Gouda op donderdag 22-11-'07 te Gouda.
De streek Nijkerk op vrijdag 23-11-'07 te Putten.
De streek Veenendaal donderdag 29-11-'07 te Lienden.

De uitnodigingen volgen t.z.t.

Regionole Themodagen
De regionale commissies themadagen hebben de vol-
gende bi jeenkomsten georganiseerd.
Op 13 oktober te Baarn.
Thema: "Geloven in de 21e eeuw'.
Sprekers: Dr. P Koeman te Barneveld: "Bijbels perspec-
tief".
Drs. A. Knevel te Bussum: "Wordt het moeilijket?"

Op 13 oktober te Rijssen.
Thema: "Verborgen omgang met de Heere".
Sprekers: Ds. Pj.D. Buijs te Harderwijk: "De binnen-
kant".
Ds. PH. van Trigt te Ede: "De buitenkant".

Op 24 november te Veenendaal.
Thema: "Christen zijn in deze tijd".
Sprekers: Ds. PD.J. Buijs te Harderwijk (deelthema nog
onbekend)
Ds. A. Simons te Vinkeveen (deelthema nog onbekend).

Alle bijeenkomsten D.V. Nadere mededelingen over o.a.
dp lnrrtip \/nldên t 7 t
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Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere

uit dit leven heeft weggenomen ons ere lid

PETER KRAGT

.op de leeftijd van biina 90 jaar.

De Heere vertrooste zijn vrouw en kinderen in
dit grote verlies.

Bestuur en leden van de M.V
,,Filèmon" te GraÍhorst

Grafhorst, mei2OO7.
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Ik lag en sliep gerust,
yan 's Heeren troLtw bevlust,

tot ik wrfrist onhuaaktc;
Want God tras aan rnijn zij';

Hij onderstewtde nij

De HEERE heeft op Ziin tiid tot Zich genomen
ons trouw en gewaardeerd 1id

WIJNAND VAN DER HAM

in de leeftijd van 72 jaar.

De Heere trooste de achterblijvende familie.

Bestuur en leden van de
M.V. ,,Schrift en Belijdenis"
te Krimpen a/d IJssel

Krimpen a/d IJssel, 5 juli 2007.

Geloofil zij God met diepst ontzag.

Op 3 juli 2OO7 heeft de Heere tot Zich geno-
men ons trourt'lid

JOHAN VEENVLIET

op de leeftijd van 91 jaar.

Zeer vele jaren is hij secretaris geweest van
onze vereniging.
De Heere vertrooste zijn kinderen en kleinkin-
deren in dit plotselinge verlies.

Bestuur en leden van de
Mannenvereniging
,,Schrift en Belijdenis"
te Lopik

Lopik, juli 2007.

Mijn lrulp komt yan cle Hnn,
Die lremel en aarde gemaakt hecft.

Psalm 121 :2

In vertrouwen op zijn H*n en Heiland is op
12 mer 2OO7 ontslapen ons gewaardeerd lid

JELTE OLDENHUIS

op de leeftijd van 70 jaar.

De Hnnnn schenke Zijn troost en nabijheid aan
zijn vrouw, kinderen en verdere familie.

Bestuur en leden van
mannenvereniging
,,lmmanuël" te Stedum

Zend Uw liclt ert Uwe wntrlrcid,
dat die mij leiden.

Ps. 43 : 3a

Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij
gedurende vele jaren voor onze rereniging
mocht betekenen, geven nij u kennis dat door
de HEERE is thuisgehaald Zijn kind, onze se-

cretaris
GERRIT VAN LEEUWEN

op de leeftijd van 82 laar.

De HEERE vertrooste zijn vrouw, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen in dit grote ver-
lies.

Bestuur en leden der Helv. Geref.
M.V. ,,Elimelech"
te Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen

Psalm 130 vers 3 en :l

Met droefheid namen we kennis van het over-
lijden van ons zeer gewaardeerd lld

TEUNIS DE REGT

op de leeftijd van 85 jaar.

Hij mocht ruim 40 jaar lid zijn van onze man-
nenvereniging, waarvan 19 jaar als secretaris.
De Heere gedenke zijn r,r'eduwe en kinderen.

Man nenvereniging
,,Onderzoekt de Schriften"

Nieuw-Beiierland, 3 juli 2007.

Psaim 40: 18

Met droefheid delen wii u mee dat de Heere
uit ons midden heeft weggenomen ons ge-

waardeerd lid

GERRIT HENDRIK DASSELAAR

op de leeftild van 69 jaar.

De Heere veÍtrooste zijn vrouw, kinderen en

kleinkinderen in dit verlies.

Bestuur en leden mannenvereniging
,,Onderzoekt de Schriften"

Hoge Hexel, 26 juni 2007.


