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De kopij voor het januari-nummer moet vóór 

15 december bij de drukker (info@boutdruk.nl) aanwezig zijn.

Woorden	van	Kohlbrugge

De vaste grond

In Welken wij hebben de verlossing door Zijn 
bloed, namelijk de vergeving der misdaden, 
naar de rijkdom Zijner genade.

Efeze � : 7

Maar wat is de grond voor u om verzekerd te 
zijn, dat God voor u een stad gebouwd heeft, 
dat u genade bij God gevonden hebt, en dat 
Hij daarboven uw God en liefhebbende Vader 
is?
Wat is de grond voor u om 
verzekerd te zijn, dat u wel-
dra thuis bent; dat u het 
erfdeel der eeuwige heer-
lijkheid ontvangt, en dat 
de kroon der gerechtigheid 
voor u is weggelegd?
Wat is de grond voor u om 
verzekerd te zijn, dat Hij, 
de trouwe Vader, u hier alle dingen schenken 
zal; en dat Hij u ook welvaart, voorspoed, eer 
en gerechtigheid zal doen vinden?
De enige vaste grond is deze: Het bloed van 
Jezus Christus heeft ons gereinigd van alle 
zonden. Dat is Zijn verbond, dat Hij in dit 
bloed uw zaligheid gegrondvest heeft. Hij zal 
ze te voorschijn brengen en doen uitspruiten, 
dat uw ogen het zien, en u vrolijk zult wor-
den. Alzo leidt God u nu, o Jacob, u, de wor-
stelende, biddende en bij God aanhoudende 
Jacob, zonder ophouden in Zijn verbond in.

 Dr. H.F. Kohlbrugge.
 Uit: „Zo God voor ons is”
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Meditatie DS. J. van DIJK

Het gaat over Simeon, die met het Kind Je-
zus in de armen staat en met een overvol 
hart de Heere prijst voor de onuitsprekelijke 
gave van Zijn Zoon Jezus Christus en waar 
geen woorden voor zijn. Toch probeert Si-
meon woorden te vinden om de Heere te 
danken en te prijzen. Een van die woorden 
waarmee hij dat probeert in zijn lofzang is 
het woord „Uw zaligheid”. Als ik het letter-
lijk lees, staat er dit: mijn ogen hebben het 
reddende van God gezien. Dwz: het redden-
de (Kind) van God. Simeon zegt: ‘Heere, ik 
heb wat ik ontvangen zou van U: de Zalig-
maker in mijn handen’. Daar heeft God nu 
Zelf voor gezorgd! Die redding is, wat cate-
chismus zondag 1 zegt: dat ik met lichaam 
en ziel niet meer van mezelf ben, maar het 
eigendom van Jezus Christus ben geworden. 
Hoe? Die met Zijn dierbaar (kostbaar) bloed 
voor al mijn zonden betaald heeft en mij 
uit alle heerschappij van de duivel verlost 
heeft. Wat gebeurt er met mij? Dat Hij mij 
bewaart, zodat er zonder de wil van mijn 
hemelse Vader geen haar van mijn hoofd 
kan vallen en alle dingen tot mijn zaligheid 
moeten dienen. Het doel ervan? Om mij 
van het eeuwige leven te verzekeren door 
de Heilige Geest, Die mij van harte gewillig 
en bereid maakt om voor Hem te leven. 

Daar gaat het voor ons om: ‘ik heb de Zaligma-
ker gekregen in mijn hart, Hij is van mij, ik van 
Hem’. Voor jezelf is het, dat het doorbreekt bij 
je, door het geloof: wat je zocht, heb je gevon-
den. Ineens of langzamerhand, want daar zijn 
geen voorschriften voor. Maar doorbreken be-
tekent: dat het geloof met kracht door je onge-
loof, twijfel en bekommering heen breekt en 
dat ik Jezus Christus zie. Daarom moet u dit 
goed weten, wat Simeon zegt: Uw zaligheid. 
Dat betekent: dat er buiten de genade van de 
Heere Jezus geen zaligheid is. En dat houdt in: 

God prijzen
„nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;

want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien’’
 

Lukas � vers �9–30

van ons komt er niets bij. Nee, van ons moet 
alles eràf. En dat gáát er af, waar de Heilige 
Geest mij door Gods wet laat zien, dat ik niets 
aan mijn zaligheid kan toe doen, maar dat ik 
zondaar ben, reddeloos verloren en niets be-
zit in mezelf om voor God te kunnen bestaan. 
Maar daar is plaats voor de redding van Jezus 
Christus. Want heb ik zelf niets, wat zie ik uit 
naar de Heere Jezus, Die alles heeft, waarmee 
ik de Heere welbehagelijk ben en door Hem 
een nieuw leven ontvang met God. Dat zien 
in geloof op Jezus geeft de Heilige Geest. Dan 
kun je niet van de Heere Jezus afblijven. En 
dan lezen we, dat Simeon het Kind Jezus in 
de armen neemt. Wat dat betekent? Dat er bij 
Simeon plaats is voor de Heere Jezus. Jazeker, 
maar dat is het Evangelie niet. Dat is een ge-
volg ervan. Het Evangelie is: de Heere Jezus 
laat Zich in de armen van Simeon leggen en 
Hij laat toe, dat Simeon Hem in zijn armen 
neemt. Dat vind ik het grootste wonder: die 
grote Zaligmaker in zulke zondaarsarmen als 
die van mij. Dat vindt Simeon ook. Want hij 
zingt helemaal niet in zijn lofprijzing over dat 
hij rechtvaardig is en dat hij godvrezend is, o 
nee, dat telt hij niet mee, want dat is allemaal 
genade, die hij van God kreeg. Hij roemt in 
Jezus Christus, dat er in het hart van de Heere 
Jezus plaats is voor hem. Anders had de Heere 
Jezus toch nooit toegelaten dat Hij in de ar-
men van Simeon gelegd zou worden? In zulke 
zondaarsarmen? Maar daar past de Heere Je-
zus precies in. Dat is het Evangelie. U zegt: ja 
maar, je moet je vuile zondaarsarmen en han-
den toch eerst schoon gemaakt hebben om 
de Heere Jezus aan te nemen? O ja, hoe wou 
u ze schoonmaken? Nou ja, net als Simeon, 
rechtvaardig en godvrezend zijn. Maar dan 
verstaat u het Evangelie niet. Want weet u, 
dat een gelovige wel verdriet heeft over zijn 
vuile zondaarshanden, maar dat hij ze ook 
niet schoon krijgt? En dat hij daarom Jezus 
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Bijbelstudie	O.T.

DS. A.D. GOIJERT

Hosea 6 : 1–3

Christus aangrijpt met zijn zondaarshanden. 
Laat de belofte van de genade van de Heere 
Jezus u werkzaam maken. Want waar de Heere 
Jezus Christus verkondigd wordt als de Zalig-
heid van God, daar zorgt God Zelf voor ‘afne-

mers’: afhouders, die afnemers worden door 
genade, die Hem danken en loven voor de 
gave van Zijn Zoon Jezus Christus, die zij van 
Hem gekregen hebben. Een van die afnemers 
is Simeon, bent u en ik het ook al?

De laatste woorden van hoofdstuk 5 gaven 
al hoop. Israël zou de HEERE zoeken en 
vinden in vindenstijd. Daar gaan de ver-
zen 1–3 nu mee door. Het volk verootmoe-
digt zich. „Zij zullen het ijzer smeden nu 
het heet is” (Henry). We hebben hier een 
zelfopwekking van het geslagen, in bal-
lingschap levende volk, dat tot inkeer is 
gekomen. Zij wekken elkaar op terug te ke-
ren tot de HEERE. Terugkeren wil zeggen: 
wij waren weg, wij hadden Hem verlaten. 
Daarvoor zijn wij rechtvaardig gestraft. 
Dat hadden wij eerlijk verdiend.

Het is goed elkaar op te wekken, aan te moe-
digen. Kom ga met ons en doe als wij! Bij de 
afgoden vandaan en naar de God der goden 
toe. Er is geen vergeving en geen verzoening 
zonder terugkeer. Zonder bekering. Efraïm 
keert terug nadat hij tot zichzelf gekomen is, 
als de verloren zoon.
Beter laat dan nooit!
De Heere is te vinden in de diepte. Voor het 
eerst en opnieuw. Dat is niet gemakkelijk. We 
zoeken liever hoog dan laag. Als je vooruit 
wilt komen, moet je eerst terug. Als je om-
hoog wilt, moet je knielen.
Het komt allemaal bij God vandaan. Niet Is-
raël (of wij) doet dit of dat, maar de HEERE. Er 
staat dan ook vijf maal: „Ik zal”. Hij heeft ver-
scheurd, vgl. 5 : �4, en zal helen, genezen.
Hij sloeg en zal ons verbinden. De Heere han-
delt als een vader. Het is dezelfde hand die 
het doet. Hij beschikt over het wel en wee 
van een mens. Vgl. Deut. 3� : 39, � Sam. � : 
6. Job 5 : �8.
Hij slaat naar Zich toe. In Zijn toorn denkt 

Hij aan Zijn ontferming. Zijn toorn duurt een 
ogenblik, Zijn gunst echter eeuwig. 
De Heere is de Heelmeester, Ex. �5 : �6, Jes. 
6 : �0 en �9 : �� en 30 : �6.
Hij zal Israël doen herleven en opstaan. Als 
uit de dood herrijzen. Dat kan alleen God 
doen. Zijn macht is groot. Hij is ook bereid 
het te doen, Ps. 30 : 3v.
Al na � of 3 dagen. Spoedig dus. Vgl. Jes. 30 : 
�9 en 65 : �4.
Het zal �, �, 3 in orde komen, naar Gods be-
lofte.
Of is hier meer aan de hand met � en 3? 
Volgens de Kanttek. NV wel: „Hier bezigt 
de profeet opzettelijk een terminologie, die 
ontleend is aan de cultus van Adonis, een 
vruchtbaarheidsgod, die veel verwantschap 
toonde met Baäl. In die cultus sprak men van 
een herleving van de god op de derde dag. 
Dat was natuurlijk zuiver fantasie. Maar bij 
Israël zou dat werkelijkheid kunnen worden, 
als zij zich bekeerden. En in Christus is dat 
werkelijkheid geworden toen Hij uit het graf 
herrees. In zoverre bevat deze tekst een heen-
wijzing naar Christus”.
Ook anderen hebben deze heenwijzing naar 
Pasen. Henry voegt er aan toe, dat men dat 
toen niet begrepen heeft, maar later toch vast 
is vervuld. De gelovigen zullen ook opstaan, 
Jezus leeft en zij zullen leven. Wanneer Pau-
lus in � Kor. �5 : 4 zegt dat Christus ten derde 
dage is opgewekt naar de Schrift, doelt hij 
kennelijk op deze tekst van Hosea.
Een mooie belijdenis nu: „Wij zullen voor 
Zijn aangezicht leven, Hem kennen en Hem 
meer en meer kennen.”
Wat is leven voor Gods aangezicht? Dat God 



5

D
e 

H
er

vo
rm

de
 V

aa
n

in genade naar een mens omziet. Leven on-
der Zijn bescherming, Num. 6 : �5v. Leven 
met God. In Zijn gemeenschap, onder Zijn 
hoede. Zie Gen. �7 : �8.

Gods vriendelijk aangezicht verspreidt vro-
lijkheid en licht. Zij wekken elkaar ook op de 
HEERE te kennen. Het ontbreken van de ware 
geestelijke kennis van God is de oorzaak van 
alle ellende: 4 : �, 6 en 5 : 4. God Zelf geeft 
een hart om Hem te kennen Jer. �4 : 7. Hem 
kennen is het eeuwige leven, Joh. �7 : 3. Een 
mens moet er dus alles aan doen om die ken-
nis door genade te mogen verkrijgen, Spr. � : 
3–5. Niet een beetje kennis, maar steeds meer, 
wij zullen vervolgen Hem te kennen.
Hij laat Zich weer kennen. Hij trekt Zich niet 
aldoor terug, 5 : �5a. De NBV heeft, net als de 
NV �95�: er naar jagen Hem te kennen. Je er 
heel erg op toeleggen, er alles voor doen. En 
laten. Vgl. Ps. 63 : 9, Jes. 5� : �.
Er is heilsverwachting. Het in de Bijbel be-
kende beeld van licht. En van regen op dorre 
aarde. Vgl. � Sam. �3 : 4, Ps. 7� : 6, Job �9 
: �3. Speciaal de vroege voorjaarsregen, Joël 
� : �3.

Na de duistere nacht komt de dageraad, de 
morgen. Daarop wachten de wachters op de 
muur. Regen komt van de Heere en niet van 
Baäl. Het volk is van Hem afhankelijk. Veld-
kamp denkt bij regen aan de zegen van de 
Heilige Geest. „Hosea verbindt de Paasvorst 
met de Pinkstergeest”.

Hosea 6 : 4–11
Hier hebben we het begin van een nieuwe 
toespraak. De Heere spreekt. Bij monde van 
Zijn profeet. Hij vraagt in heilige toorn wat 
Hij aan Efraïm en Juda zal doen. Wat moet 
Hij toch met beide volken beginnen?
Het volk is zo verdorven. Jegens God en men-
sen. Weet de Heere echt niet wat Hij moet 
doen? Hij weet toch alles? God spreekt hier 
op mensenmanier. Hij heeft verschillende 
middelen met hen beproefd, maar het heeft 
niet geholpen. Wat moet Hij nog meer doen? 
Zie Jes. 5 : 4.
Mensen kunnen schone beloften doen, maar 
ze niet houden. Ze kunnen hun godsdienst 
goed beginnen, maar niet voortzetten. Ze 
verlaten zomaar hun eerste liefde, hun eerste 
Man.

Israëls godsdienst en bekering is als een mor-
genwolk en als vroegkomende dauw. Het is 
snel verdwenen. Geen zijn, maar schijn. Bij-
na, maar niet helemaal. Nabijkomend werk.
Wat moet God dus aan met de aanzet tot een 
nieuwe relatie bij Zijn volk? Het blijkt een op-
pervlakkige opwelling te zijn geweest. Diep-
gang ontbreekt zo vaak.
Profeten als Hosea zijn geen liefelijke figuren 
en daarom niet gezien bij het volk. Ze ont-
maskeren, ontdekken, overtuigen door Gods 
Geest.

Vers 5 geeft het antwoord op vers 4. Daarin 
wordt de doodsklok over het volk geluid. Alle 
waarschuwingen van God ten spijt, volhardt 
het bij de zonde, met name afgoderij.
God zal „Daarom” Zijn volk neerhouwen en 
doden, vgl. � Kon. �9 : �7, Jes. 9 : 7. Gods 
gericht wordt aangekondigd en uitgevoerd. 
Tenslotte is het: wie niet horen wil, moet 
maar voelen.
Het Woord van God is de dood voor de zonde 
(sterven aan de zonde, aan jezelf) of aan de 
zondaar. Een reuk van de dood of van het 
leven. Zo ernstig en indringend is de predi-
king!
Een harde bestraffing in vers 5. Voortkomen 
= voor de dag komen, aan het licht brengen.
Wat God bij het volk zocht, weldadigheid en 
kennis, ontbrak nu juist. Weldadigheid ook 
vertaald met liefde, goedheid, vroomheid. 
Het gaat om een godzalige levenswandel 
voortvloeiende uit de kennis van God.
Vgl. Job �� : �� en �8 : ��; Micha 7 : 9, Zef. 
3 : 5.
Het volk meent met offers de Heere tevreden 
te stellen, zie 5 : 6. Hosea keurt de offers af die 
ontaard zijn in magische plechtigheden waar-
bij de persoonlijke toewijding ontbreekt.
Dit betekent geen veroordeling van de of-
fers als zodanig. Ze hebben wel nut. Ze zijn 
wel geboden. Voor de Heere zijn ze slechts 
aangenaam wanneer ze gepaard gingen met 
ware kennis van God en vroomheid Ps. 40 : 7, 
50 : 9 en 5� : �8; Spr. �� : 3; Jes. � : �0–��, 
Micha 6 : 6–8, Zach. 7; Mal. � : �0.
Afgoden hadden aan offers zonder meer ge-
noeg. Dan kon je er wel verder op los leven.
Later ging het Jezus ook om de rechte offers. 
In Matth. 9 : �3 en �� : 7 citeert Hij Hosea 
6 : 6.
In vers 7 weer verbondsbreuk en ontrouw. 
Het zijn telkens dezelfde dingen die aan de 
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�. „Verscheurd en geslagen” in vers �. Is alle moeite en verdriet straf van God?
�. Hoe ziet u de drie stukken van de HC in de eerste 3 verzen van dit hoofdstuk? 

Wat denkt u over de volgorde? Zijn we bij het derde stuk van de eerste twee af?
3. Welke waarde heeft de uiterlijke godsdienst? En uiterlijke kenmerken van rechtzinnigheid? 

Welke betekenis hebben onze eigen gerechtigheden voor de Heere?
4. Wij noemden vers � en ��b als een heenwijzing naar Christus. Dr. A.H. Edelkoort noemt in 

zijn „De Christusverwachting in het OT” alleen � : �5–��, 3 : 4–5 en hoofdstuk �4 als heils-
profetie. Ziet u in genoemde verzen in dit hoofdstuk ook enig heil? Ook voor uzelf?

5. Welke voorbeelden treft u om u heen aan, of bij uzelf/jezelf, van godsdienst als een morgen-
wolk en vroegkomende dauw?

 Wat is daartegen te doen? Ziet u ook een taak voor de kerkelijke tucht? Wat is de beste 
tucht?

??Gespreksvragen:Gespreksvragen:

orde komen. Zie ook 8 : �. Vgl. Joz. 7 : �5, Jer. 
34 : �8. Afval van God. Net als Adam weleer. 
Vgl. Job 3� : 33, Jes. 43 : �7.
Adam verbrak het werkverbond, Israël en Juda 
het genadeverbond, Rom. 5 : �4. „Als Adam” 
kan ook zijn: „als mensen”. Verschillende uit-
leggers kiezen daar voor. Adam = mens.
„Het is geworden tot een spreekwoord: een 
mens blijft altijd maar een mens. Dit is een 
der meest goddeloze spreekwoorden, dienen-
de om een menigte van ongerechtigheden te 
bedekken. De gelovige blijft maar niet een 
mens, hij is een nieuw schepsel. Niet wereld-
gelijkvormig, maar Christusgelijkvormig” 
(Veldkamp).
Nog een mogelijkheid is Adam als plaatsnaam 
in het Overjordaanse.

Enkele voorbeelden van ontrouw worden ge-
noemd. Gilead komt er slecht van af. Lag in 
het Overjordaanse. Een zinspeling op � Kon. 
�5 : �5? Bedoeld kan zijn Ramoth in Gilead. 
Een levietenstad. Levi, een heilige stam met 
veel onheiligheid. Werkers van ongerechtig-
heid, zoals ook de priesters. Ze zijn aan elkaar 
gewaagd.

Zie hierbij Richt. �0 : �7. Waarom juist Gilead 
genoemd? Wij tasten in het duister. Een an-
der slecht voorbeeld is Sichem, in het West-
joordaanland. Nu Nabloes op de z.g.n. West-
bank. Ook daar levieten en een vrijstad. Daar 
kon je terecht als asielzoeker. Priesters als ro-
vers, moordenaars. Overal stonden voetstap-

pen met bloed. Niets nieuws onder de zon! 
Micha � : 8.
In vers �0 keert de hoererij terug. Lichame-
lijke en geestelijke. „Huis van Israël” is het 
woongebied.
Er gebeurden afschuwelijke dingen. Voor de 
Heere echter niet verborgen, zoals nooit, zie 
5 : 3.
Het oordeel wordt vergeleken met de oogst. 
Ook Juda deelt er in. Rijp voor het verderf. 
Door eigen schuld. Zie Joël 3 : �3, Matth. �3 : 
39, Openb. �4 : �5.
„Bevrijding van tegenwoordige oordelen is 
een bewaren voor zwaardere oordelen” (Hen-
ry). Wat nog niet is, kan nog komen. Zal nog 
komen, zonder wederkeer.
Het elfde vers is niet het gemakkelijkste.
De één denkt aan: wie wind zaait, zal storm 
oogsten, vgl. 8 : 7. De ander aan een goede 
oogst. Een oogst van heil, in het bijzonder 
voor Juda. „Ook voor u, Juda, is een oogst 
weggelegd, wanneer Ik in het lot van Mijn 
volk een keer brengen zal” (NV).
Dan eindigt dit hoofdstuk dus net als het vo-
rige met heil. De afgehouwen tronk van Juda 
zal weer tot bloei komen. Jes. �� : �, Amos 
9 : ��.
Mogelijk hoort ��b bij 7 : �: genezing voor 
Gods volk. Messiaans licht in de duisternis!
Na het gericht. Door het oordeel heen. Hij 
zou een keer brengen in het lot van Zijn 
schuldig volk. Dan zouden de gevangenen 
echt bevrijd gworden.
Vgl. Ps. ��6 : 4, Amos 9 : �4, Zef. � : 7. 
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Bijbelstudie	N.T.

DS. P. VAN DUIJVENBODEN

Paulus’ strijd voor de Kolossensen

(Kol. 1:24–2:3)

Inleiding

In het voorafgaande heeft Paulus de cen-
trale plaats van de Heere Jezus weergege-
ven. In ‘Hem woont al de volheid’ (1:19). 
Door Hem geeft God vrede (1:20). In Hem 
zijn ook de Kolossensen, eerst vijanden, 
verzoend met God (1:21). Bij dat geloof 
moeten ze blijven. Gefundeerd in dat 
evangelie, waarvan Paulus een dienaar ge-
worden is (1:23).

Het lijden van Paulus (1:24)

‘Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en 
vervulle in mijn vlees de  overblijfselen van 
de verdrukkingen van Christus, voor Zijn li-
chaam, hetwelk is de Gemeente.’ Paulus heeft 
zichzelf ter sprake gebracht. Waarschijnlijk 
hebben ze geweten van ‘zijn lijden’. Paulus 
zit gevangen, waarschijnlijk te Efeze (zie de 
bijbelstudie over Kol. �:�-8). Misschien vroeg 
men zich af waarom een dienaar van God, 
een verkondiger en knecht van het evangelie 
van de Zoon van God, zo moest lijden. Past 
dat wel bij een dienaar? Is dat niet in tegen-
spraak met zijn boodschap?

Paulus ‘verblijdt zich’ in dit lijden. Hij is er 
verheugd over. Niet omdat Paulus graag ge-
vangen zit. Hij ziet er echter de hand van 
God in. Hij ziet het als een deel van de op-
dracht die de Heere hem gegeven heeft. In 
dat lijden vervult hij ‘de overblijfselen van 
de verdrukkingen van Christus’. Hier moeten 
we goed formuleren. Bedoelt Paulus nu dat 
hij en andere heiligen nog iets moeten toe-
voegen aan de verdrukkingen van Christus? 
Zijn het lijden van de Heere Jezus en daar-
mee de door Hem aangebrachte verzoening 
dan niet compleet? Moet er meer gebeuren? 
Dat zou ons op de leer van Rome brengen 

waarin de heiligen een bijdrage leveren aan 
het verzoeningswerk van de Heere Jezus. Een 
bijdrage waar ook anderen voordeel van kun-
nen hebben. 

Dat is echter niet wat Paulus bedoeld. Het 
gaat hier niet om het lijden van de Heere Je-
zus tot vergeving der zonden. Het gaat om het 
lijden van het ‘lichaam van de Heere Jezus’. 
Met dat lichaam wordt de gemeente bedoeld. 
De Heere Jezus Zelf heeft meermalen duide-
lijk gemaakt dat degenen die behoren tot Zijn 
lichaam ook lijden zullen (zie Matth. �4). Het 
gaat nadrukkelijk om lijden in verband met 
Christus en niet ‘algemeen’ lijden wat het 
gevolg is van ons gebroken bestaan. Dat lij-
den heeft haar plaats tussen Zijn Hemelvaart 
en Zijn wederkomst. Het zijn de dingen die 
‘haast geschieden moeten’ (Op. �:�, ��:6). 
Paulus ziet zijn lijden in dat licht. 

Voor de gemeente

Sterker nog, daarin vervult hij een functie 
voor de gemeente.  Hij zegt immers ‘voor 
u’. Paulus’ lijden heeft te maken met de ge-
meente. ‘Vervulle’ betekent letterlijk ‘plaats-
vervangend compleet maken’. Paulus zegt 
eigenlijk; ik ben dankbaar dat ik ook voor u, 
gemeente van Kolosse, plaatsvervangend dit 
lijden mag ondergaan. Het is ‘mijn vlees’ dat 
nu de klappen opvangt. Het is waarschijnlijk 
heel bijzonder geweest voor Paulus. Eerst had 
hij de gemeente klappen toegebracht (Hand. 
8:�). Nu is hij degene die voor de gemeente 
klappen opvangt. Hier proeven we verwon-
dering. Hij is dankbaar dat hij dit doen mag. 
Hij verblijdt zich er over dat hij er ook zo mag 
zijn voor de gemeente. Heel dit vers drukt de 
verbondenheid van Paulus uit met deze ge-
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meente, waar hij tot dat moment niet geweest 
is (Kol. �:�). Hij draagt ze op zijn hart. Hij is 
bereid voor hen te lijden. Hij dankt dat zijn 
lijden vruchtbaar is voor hen. Wat hij draagt, 
hoeven zij niet te dragen. Wat ontbrak, heeft 
de Heere op hem gelegd. Hier proeven we de 
bereidheid om voor anderen te lijden. Her-
kennen we dat? Of staat deze gedachte ver 
van ons af? Voor Paulus vloeit het voort uit 
het wonder dat Christus voor hem wilde lij-
den. 

Dienaar van de gemeente (1:25)

‘Welker dienaar ik geworden ben, naar de be-
deling van God, die mij gegeven is aan u, om 
te vervullen het Woord Gods.’ Paulus is die-
naar van de gemeente. Was hij vroeger een 
vervolger van het lichaam van Christus, nu 
dient hij hen. Deze dienst gaat zo ver dat hij 
bereid is om dit lijden te ondergaan. Paulus 
heeft niet zichzelf deze dienst ‘aangemeten’. 
Nee, deze dienst komt voort uit de ‘econo-
mie’ (Gr. oikonomia) van God. Het woord 
wat de SV vertaald met ‘bedeling’ betekent 
letterlijk ‘huiswet’ of huisregel. Binnen de 
‘huishouding’ van de Heere heeft Paulus deze 
dienende functie ontvangen. Paulus aan-
vaardt dat met alle consequenties, ook als 
dat persoonlijk lijden (‘in mijn vlees vers �4) 
betekent. Het is een kruis wat de Heere hem 
heeft opgelegd. Hierin is aan de ene kant de 
positie van Paulus uniek. Paulus mocht op 
een bijzondere wijze een plaats vervullen 
in de ‘huishouding’ van de Heere. Tegelijk 
houdt het ons voor dat dienen lijden kan be-
tekenen. Zijn we ons dat nog bewust? Zijn we 
bereid de Heere te volgen, waar ons dat ook 
brengt? 

In dit alles dient Paulus de gemeente. Het is 
hem gegeven ‘aan u’. Ik denk dat de vertaling 
‘voor u’ hier beter past. Wat dan? Wel ‘om 
te vervullen het Woord van God’. Opnieuw 
valt het woord ‘vervullen’. Paulus bedoelt dat 
het woord in hem, in wat hij meemaakt, ook 
in vervulling gaat. Dat wat reeds werd aan-
gekondigd in de Schriften, komt o.a. tot ver-
vulling in het leven en lijden van Paulus. De 
Kolossensen moeten weten dat het geen ‘on-
gelukkige samenloop van omstandigheden’ 
is geweest waarom Paulus nu gevangen zit. 
Daarin gaat het Woord in vervulling. 

Openbaring van het geheim
(1:26)

‘Namelijk de verborgenheid, die verborgen is 
geweest van alle eeuwen en van alle geslach-
ten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heili-
gen’. Hoe gaat het dan in vervulling? Paulus 
spreekt over een ‘verborgenheid’ (mysterion). 
Het gaat om iets wat er wel al was, maar nog 
bedekt was. Het is geen toespeling op de zo-
genaamde ‘mysteriegodsdiensten’ waarin 
dingen verborgen blijven. Nee, het gaat om 
een geheim van God wat er al eeuwenlang en 
geslachten lang was, maar nu in alle volheid 
zichtbaar is geworden (geopenbaard komt 
van het Gr. phanerooo en betekent verschij-
nen, aan het licht komen). God Zelf wil dat 
het bekend gemaakt wordt. Paulus is geroe-
pen om daarin een werktuig te zijn in Gods 
hand. Hij mag aan alle ‘heiligen’ dit openba-
ren. Zie voor heiligen wat ik daarover gezegd 
heb in de �e bijbelstudie over Kolossensen. 

Christus in u (1:27)

‘Aan wie God heeft willen bekend maken, 
welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer 
verborgenheid onder de heidenen, welke is 
Christus onder u, de  Hoop der heerlijkheid’. 
Aan de heiligen, aan de gemeente heeft God 
Zijn geheim bekend willen maken. Wat is 
het machtig om te bedenken dat God dit ‘ge-
heim’ al eeuwen op Zijn hart draagt en het 
nu tot ons komt. Dat wij dat horen mogen. 
Net als de Kolossensen. Vooral de rijkdom 
van de heerlijkheid van dit wat voor hen 
verborgen was. Het geheim was Christus. Hij 
was er al, ook onder de oude bedeling. In de 
belofte mocht Israël weten van de komende 
Messias (Messias is de Hebr. vorm van Chris-
tus). Er zou er Eén komen van Wie zou gelden 
dat Hij de’blinden de ogen zou openen, en 
de gevangen zou uitvoeren uit het gevangen-
huis waarin zij in duisternis zitten’ (Jes. 4�:7). 
Eén zou er komen op Wie de Heere ‘ons aller 
ongerechtigheid zou doen aanlopen’ (Jes. 53: 
6b). Zo mocht Israël weten dat zij deze Mes-
sias in de belofte reeds bij zich droeg. In het 
komen van de Heere Jezus is deze belofte wer-
kelijkheid geworden. Israël heeft haar Messias 
ontvangen. Het ‘Geheim’ werd onthuld. Het 
bleek echter groter te zijn dan velen dachten. 
Hij is ook gegeven onder de heidenen. Ook 
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de volken zijn in dit geheim begrepen. Het 
Woord maakte daar strikt genomen geen ge-
heim van. Vele teksten wijzen aan dat deze 
Messias ook een licht voor de heidenen zou 
zijn (Jes. 4�:6, 49:6, 60:3). Het was in die zin 
verborgen dat dit niet begrepen werd. Nu 
echter komt dat voluit aan het licht. Ook de 
volken wordt verkondigd dat ‘Christus onder 
u’ is. 

Ook Paulus en Petrus hebben moeten leren 
dat de heidenen in dit geheim begrepen wa-
ren. Voor velen gold dat het heil verbonden 
was aan Israël. Het is echter verbonden aan 
de Messias van Israël. Deze Messias blijkt ook 
de Christus voor de heidenen te zijn. De SV 
vertaalt hier ‘onder’ u. Anderen vertalen ‘in’u. 
Voor beide vertalingen is iets te zeggen. Het 
eerste drukt uit dat middels de verkondiging 
Christus ook onder ons gekomen is. Ten diep-
ste kwam Hij onder ons in Zijn geboorte. Dat 
wonderlijke moment toen Hij Mens werd. Nu 
is Hij onder ons wanneer Hij bij ons komt in 
het gewaad van Zijn Woord. We mogen echt 
het volle pond geven aan het gegeven dat Hij 
daar is waar ‘twee of drie samen komen in 
Zijn Naam’. Wanneer we ‘in’ u vertalen komt 
meer naar voren dat deze Christus van Wie 
Paulus zulke grote woorden gesproken heeft 
(Beeld van de onzienlijke God, door Wie alle 
dingen zijn, in Wie al de volheid woont) nu 
ook in mijn hart (..) wil wonen. Wie Christus 
in het hart draagt, mag mee getuigen dat dit 
geheim werkelijk verschenen is in zijn leven. 

Hij is de ‘Hoop der heerlijkheid’. Wat een 
prachtige naam voor de Heere Jezus. Hoop is 
in de Bijbel een stellige verwachting. Waar je 
op hoopt, daar ben je zeker van dat het ook ko-
men zal. Wanneer je op iemand hoopt, ben je 
zeker van het handelen van deze persoon. Zo 
is Christus de ‘Hoop’ van de komende heer-
lijkheid. Wie op Hem zijn vertrouwen stelt, 
mag weten dat Hij mij eens zal opnemen in 
heerlijkheid. Dat wat geen oog heeft gezien, 
geen oor heeft gehoord en in geen mensen-
hart is opgeklommen (� Kor. �:9), heeft Hij 
bereid voor degenen die in Hem zijn. In zijn 
commentaar zegt W. de Boor (Wuppertaler 
Studienbibel): Zijn we met het woord ‘red-
ding’ alleen niet onder de maat bezig? Heeft 
God geen grote dingen weggelegd? Moeten 
we dat niet ook uitspreken? Christenen moe-
ten bereid zijn, zegt Petrus, wanneer dat van 

hen gevraagd wordt, om verantwoording af 
te leggen van de hoop die in hen is (� Petr. 
3:�5). Dan gaat het om deze ‘Hoop der heer-
lijkheid’. 

Hij wordt aan een ieder
verkondigd (1:28) 

‘Denwelken wij verkondigen, vermanende 
een iegelijk mens, en lerende een iegelijk 
mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een 
iegelijk mens volmaakt stellen in Christus 
Jezus’. Het is deze Christus Die verkondigd 
wordt. Plechtig gezegd; wiens Naam gepro-
clameerd wordt. Zoals in het verleden dingen 
in het centrum van een stad of dorp geprocla-
meerd werden. Een boodschap die belangrijk 
was voor iedereen en daarom uitgeroepen 
werd op een plaats waar iedereen kom mee-
luisteren. Ik zeg dat zo vanwege het vervolg. 
Nadrukkelijk spreekt Paulus dan over ‘een ie-
der’. Een ‘ieder’ moet vermaand worden. Het 
werkwoord wat hier staat betekent ‘dringend 
onderwijzen’. Het is belangrijk dat mensen 
horen dat ze deze ‘gekomen Christus’ nodig 
hebben. Geen mens mag hopen vrede te vin-
den met God, mag hopen op heerlijkheid, 
buiten Hem. Laten we niet vergeten dat ook 
wij hebben moeten leren dat we buiten de 
Heere Jezus geen heil hebben te verwachten. 
Die les is voor iedereen belangrijk. Ik vrees 
dat we vaak nog denken dat ‘die buurman 
eigenlijk wel beter weet en bewust niet naar 
de kerk gaat’. Maar dat is de werkelijkheid 
niet. Mensen moeten ‘dringend onderwezen’ 
worden omdat ze niet weten dat ze verloren 
liggen. 
Iedereen mag dat dan ook horen. Paulus 
maakt hier geen uitzonderingen. Elk mens, 
Jood of heiden, autochtoon of allochtoon, 
komt in aanmerking voor deze boodschap. 
Elk mens mag gewezen worden op deze 
Christus. Elk mens mag ‘geleerd worden in 
wijsheid’. Wijsheid is hier vooral de wijsheid 
om in een goede verhouding tot God te ko-
men. Wijsheid is dat je dingen ziet zoals ze 
in relatie tot God zijn. Wijsheid in de zin dat 
je ziet dat al de volheid in Hem woont. Die 
boodschap mogen allen horen. Hier wordt 
de kosmische betekenis van de boodschap 
aangaande de Heere Jezus onderstreept. Die 
is voor iedereen, heel de kosmos.
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Met een doel. Het gaat er immers om dat 
mensen ook ‘volmaakt in Hem gesteld wor-
den’. Vervulling, volmaaktheid is in Hem 
alleen te vinden. Er is geen heelheid buiten 
Hem. ‘In Christus zijn’ is niet alleen maar een 
‘beginnersfase’. In Hem zijn betekent dat Hij 
ons ‘heilig, onberispelijk en onbeschuldig-
lijk’ (�:��b) voor Zich stelt. De Heere Jezus 
doet alles. Naast Hem hebt u niets nodig om 
tot volmaaktheid te komen, lijkt Paulus te 
zeggen. 

Arbeid en strijd (1:29)

‘Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn 
werking, die in mij werkt met kracht.’ Deze 
dienst kost inzet. Paulus ziet zijn roeping. 
Ieder mens vermanen, ieder mens wijsheid 
leren en zo ieder mens brengen tot Chris-
tus. Dat vraagt inspanning. Natuurlijk weet 
Paulus dat de Heilige Geest Diegene is Die 
uiteindelijk harten opent en ruimte maakt 
voor Christus. Dat zien we in het �e deel van 
dit vers. Tegelijk is het de Heilige Geest Die 
daarvoor de verkondiging van mensen als 
Paulus gebruikt. Hij ziet geen tegenstelling 
tussen zijn inzet en het werk van de Geest in 
en door hem. 

Hij arbeidt. Er staat een werkwoord wat 
‘zwaar arbeiden’ betekent, sloven. Het kost 
hem zweet. ‘Strijdende naar zijn werking’. 
Het woord ‘strijden’ wat hier staat komt uit 
de sportwereld. Het gaat om de strijd in een 
wedstrijd. Dat is ook de beste benaming. Is 
er niet voortdurend de strijd met de duivel 
om mensen weg te trekken uit de ‘macht der 
duisternis’ (�:�3a). Paulus weet zich een strij-
der. Met inzet van heel zijn bestaan is daar de 
worsteling om medemensen te brengen aan 
de troon der genade. 

Tegelijk weet Paulus dat hij in deze strijd 
niet alleen staat. Het is ‘Zijn werking’ die 
in Paulus met kracht werkt. Werking is het 
woord energeia wat wij kennen in ons woord 
energie. Daarmee wordt de ‘effectieve kracht’ 
bedoeld die bijvoorbeeld een motor gaande 
houdt. Zo ziet Paulus het ook. De ‘energie’ 
om te dienen en deze strijd aan te gaan komt 
van de Heere Zelf. Het is de Heilige Geest Die 
de ‘motor’ in Paulus gaande houdt zodat hij 
aan zijn opdracht kan voldoen. 

Het is iets wat we onthouden mogen, tot be-
moediging. Eens zei een ouderling tegen me; 
dominee, vergeet u niet dat de Heilige Geest 
werkt. Het was in een periode waarin ik heel 
druk was en het gevoel had dat ik alles ‘draai-
ende moest houden’. Deze man bracht me 
terug bij de ‘Krachtbron’ en gaf me de ont-
spanning dat de Heilige Geest werkt. 

Bewogen strijdend voor de
broeders (2:1)

‘Want ik wil, dat gij weet, hoe groten strijd ik 
voor u heb, en voor  degenen, die te Laodicea 
zijn, en zo velen als er mijn aangezicht in  het 
vlees niet hebben gezien’. Na deze lange in-
leiding begint Paulus nu toe te werken naar 
de concrete situatie in Kolosse. Hoewel op 
een aantal momenten zijn bewogenheid met 
hen naar voren kwam (�:3, �:9, �:�4), onder-
streept Paulus nog eens dat ze op zijn hart 
liggen. Ik ‘worstel’ voor u. Ik wil dat u weet 
dat ik een grote strijd voor u voer. Niet alleen 
voor u, maar ook voor degenen die in Lao-
dicea zijn. Ja, voor allen die ik nog niet eer-
der heb ontmoet. Paulus is nadrukkelijk ook 
bewogen met hen die hij nog niet heeft ont-
moet. Het mag zo zijn dat hij hen nog niet in 
levende lijve heeft gezien, ze liggen echt op 
zijn hart. Is dat geen belangrijk gegeven voor 
ons als het gaat om gemeenten en leden van 
gemeenten die wij niet persoonlijk kennen? 
Is het geen aansporing tot gedurig gebed voor 
allen die tot de kerk van Christus behoren? 

Tot troost, eenheid, verzekerdheid
en kennis (2:2)

‘Opdat hun harten vertroost mogen worden, 
en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat 
tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des 
verstands, tot kennis der verborgenheid van 
God en den Vader, en van Christus’. Wat is 
dan het doel van deze worsteling van Pau-
lus? Hij wil dat hun harten vertroost worden. 
Straks zal Paulus spreken over misleidingen 
(�:4). Juist misleidingen, vreemde leringen 
brengen mensen in verwarring. Ze ontnemen 
je troost. Vooral de boodschap dat geloof in 
de Heere Jezus niet genoeg zou zijn. Daardoor 
raken mensen ontmoedigd. ‘Mag ik dan niet 
hopen op de heerlijkheid’? Paulus worstelt 
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om mensen te bemoedigen, harten te troos-
ten.

Hij zoekt de eenheid van de gemeente. Mis-
leidingen brengen ook verwijdering. De één 
immers volgt een bepaalde lering, terwijl een 
ander daarin niet mee kan komen. Het is de 
strijd van Paulus dat mensen ‘samengevoegd’ 
worden in de liefde. Met liefde kan worden 
bedoeld Gods liefde voor hen. Dat je elkaar 
herkent als mensen die zich samen koesteren 
in Zijn liefde. Mensen die, daaruit volgend, 
omgekeerd ook samen Hem lief hebben ge-
kregen. Daaruit volgend ook elkaar hebben 
lief gekregen. Is niet het samenbindende 
element in een gemeente dat we samen de 
Heere en elkaar lief hebben? Het is de worste-
ling van Paulus dat die liefde mensen bijeen 
zal brengen en houden.

Hij wil brengen tot zekerheid. Hoor hoe hij 
het zegt: ‘tot alle rijkdom van de volle over-
tuiging van het verstand’. Het woord verstand 
kan ook inzicht, begrip betekenen. Paulus be-
doelt: ik worstel om u te brengen tot de volle 
overtuiging dat in Christus alles te vinden 
is. Om u er toe te brengen dat u zeker bent 
van Hem. Dat u tot het rijke inzicht komt dat 
u met Hem alles hebt. Kennen wij dat nog? 
Komen tot zekerheid? Ik proef geregeld het 
misverstand dat mensen dan vooral denken 
‘zeker van zichzelf’ te moeten zijn. Bedoelt 
Paulus en heel de Schrift niet vooral dat we 
zeker zijn van de Heere God? Is het middel 
tegen onrust van binnen niet vooral dat we 
weer zien op de Heere en wat Hij gedaan 
heeft? Worden we niet vaak op onszelf terug-
geworpen? Dan zoeken we naar zekerheid in 
onze ziel. In kenmerken die zichtbaar zouden 
moeten zijn in ons (ziele)leven. Terwijl daar 
geen zekerheid te vinden is. Ook niet in door 
mensen bedachte schijnzekerheden. Nee, de 
volle overtuiging is daar wanneer we leren 
dat we voor �00% op Hem aan kunnen. 

Hij wil brengen tot ‘kennis van de verbor-
genheid van God de Vader, Christus’. De SV 
vertaalt hier ‘en van Christus’. Wie zo het 
vers leest, zou denken dat die verborgenheid 
van de Vader en van Christus is. Maar naar 
mijn idee wordt hier door Paulus bedoeld dat 
Christus deze ‘Verborgenheid’ is (zie ook vers 
3). Hij wil ze brengen tot kennis van Christus. 
In de diepe zin van het woord. Dat is ener-

zijds dat we veel van Hem leren. Ik mocht 
kort geleden op belijdeniscatechese een aan-
tal namen van Hem behandelen. Het duizelt 
je wanneer je ziet wat een rijkdom daarin te 
vinden is. Ik heb in de �e bijbelstudie ook al 
gewezen op het ‘kennen door omgaan’. Dan 
leren we Hem kennen wanneer we veel tot 
Hem gaan. Tot die kennis wil Paulus de Ko-
lossensen brengen

In Hem is een schat aan kennis
(2:3)

‘In Denwelken al de schatten der wijsheid 
en der kennis verborgen zijn.’ De vreemde 
leringen waar de Kolossensen mee te maken 
hebben, zoeken vooral naar kennis van het 
‘goddelijke’. De dwaling is dat ze die zoeken 
via wegen die niet langs Christus gaan. Pau-
lus heeft al verklaard dat de ‘volheid in Hem 
woont’. Hier onderstreept hij dat het ken-
nen van Christus leidt tot ontdekking van de 
schatten van wijsheid en van kennis. Die zijn 
in Hem verborgen, die zijn bij Hem te vin-
den. Laat u niet op het spoor brengen dat u 
aan Hem niet genoeg hebt. Het is mijn strijd 
om u bij Hem te houden en u te laten zien 
dat juist in Hem alles te vinden is. Troost, 
eenheid, zekerheid en schatten van wijsheid 
en kennis. Ik eindig met de woorden van Pe-
trus; Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt 
woorden van eeuwig leven’ (Joh. 6:68b).

 Ds. P. van Duijvenboden
 Osseveldweg �0c
 733� CP Apeldoorn
 (055) 3603770
 pvduijvenboden@solcon.nl
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Van de voorzitter... 
DS. W. WESTLAND  

�)  Zijn we er ons van bewust dat de Bijbel meermalen schrijft over het ‘lijden van 
het lichaam’ (de gemeente)? Herkennen we dit lijden? Als het er niet is, wat 
betekent dat voor ons? 

�) Paulus is bereid om voor anderen te lijden. Komt dat nog voor? Kan dit in ons 
bestaan een plaats krijgen? Hoe dan? Wanneer dan? Vertel elkaar (als u die kent) 
voorbeelden.

3)  Paulus beschouwt het als een groot wonder dat het ‘geheim’ wat eerst verborgen was, nu 
aan de heidenen wordt geopenbaard. Verwonderen wij ons er nog over dat ook wij een 
voorwerp van de verkondiging van dit geheim zijn? Welk gevaar bedreigt ons als deze ver-
wondering op de achtergrond raakt?

4)  Paulus spreekt over Christus als de ‘Hoop der heerlijkheid’. Wat betekent voor u het woord 
hoop? Bespreek met elkaar wat de bijbelse betekenis van dit woord is. Wat vindt u in dit 
verband van de uitspraken van W. de Boor (zie uitleg Kol. �:�7)?

5)  Hoe kunnen we de boodschap van vers �8 in de praktijk brengen? 
6)  Kunnen we komen ‘tot alle rijkdom van de volle verzekerdheid van het verstand’? Waarom 

proeven we vaak onzekerheid als het gaat om de vrede met de Heere? Spreek er over met 
elkaar. 

??
Gespreksvragen:Gespreksvragen:

Gebed voor onze Regering

De verkiezingen voor de Tweede Kamer 
liggen weer achter ons. Nu vraagt de ka-
binets-formatie de aandacht. Rond de ver-
kiezingen is er veel gebed geweest voor 
onze regering. Maar daarin mogen wij 
niet verslappen. Want op grond van Gods 
Woord geloven wij, dat de Heere alle din-
gen regeert. En dat onze regering - of het 
beseft wordt of niet - er is bij de gratie (ge-
nade) van God. In de Bijbel lezen we, dat 
de Heere ook heidense machthebbers heeft 
gebruikt om Zijn plan uit te voeren. Denk 
maar eens aan koning Kores van Perzië, en 
keizer Augustus in Rome. En zo regeert de 
Heere ook nu nog door middel van men-
sen.

In � Timotheüs � : � roept de Heere ons op 
om voorbede te doen voor koningen en al-
len, die in hoogheid gezeten zijn. En dan mo-

gen we in het bijzonder denken aan hen, die 
rekening willen houden met Gods Woord, 
en daarvan ook getuigenis willen afleggen in 
het openbaar. Moge Gods Heilige Geest hen 
vervullen, en hen wijsheid en kracht geven 
om staande te blijven temidden van zoveel 
andere politieke stromingen.

Feestdagen

We leven weer toe naar het Kerstfeest en de 
Jaarwisseling. Dagen waarin we omhoog mo-
gen zien naar de Heere. Hij gaf Zijn Zoon tot 
een Middelaar en Verlosser. De Heere Jezus 
kwam naar deze aarde om te zoeken en zalig 
te maken, wat verloren is. En dan spoort een 
oud kerstlied ons aan: Komt, verwondert u 
hier mensen!
Het zijn ook dagen waarin we terug zullen 
kijken naar de periode, die achter ons ligt. 



�3

D
e 

H
er

vo
rm

de
 V

aa
n

In onze postmoderne samenleving wordt 
Kerst nog steeds uitbundig gevierd. Dit is 
een niet weg te denken hoogtepunt aan het 
eind van het jaar. Toch waren christenen, 
die in de eerste twee eeuwen na Christus 
leefden, er fel op tegen om de geboortedag 
van de Verlosser te gedenken. Een verjaar-
dag vieren was gebruikelijk bij de Romei-
nen en die waren toen nog voor het me-
rendeel “heiden”. De kerkvader Origenes 
(geboren 185) schrijft: “Ik vind nergens in 
de Schriften een man die zijn verjaardag 
vierde en rechtvaardig was”. 
Het volgende kwam mij onder ogen:

“De eerste Christenen vierden wel het Paasfeest, 
natuurlijk! Dat was immers het feest bij uitne-
mendheid.
Jezus leeft! En wij met Hem! In dat geloof zijn 
de apostelen de wereld ingetrokken en door dat 
geloof, dat Overwinningsgeloof, zijn de muren 
van het Heidendom, van de machtige heidense 
culturen, gevallen. 
Dat krachtige geloof hadden zij niet van zichzelf, 
dat werkte de Heilige Geest in hen! Vandaar dat 
die twee feesten niet los te denken zijn en in één 
adem genoemd moeten worden. Maar het Kerst-
feest, neen, niet voor de helft van de 4e eeuw!
Hoe we dat weten? In Syrië, in de stad Antiochië 
preekte op 25 december 386 de beroemde kansel-

Opmerkelijk

DR. J. BROEKHUIS

Voor u gelezen

Een Kind werd ons geboren

redenaar: JOHANNES CHRYSOSTOMUS (Gul-
denmond, wegens zijn welsprekendheid). In de 
“Kerstpreek” die we in zijn geheel hebben, zegt 
hij: “Voorwaar, het is nog niet eens 10 jaar ge-
leden sinds die dag bij ons zichtbaar en bekend 
geworden is…”.
Het blijkt dan uit de preek, dat het Kerstfeest van-
uit het Westen is ingevoerd, dat er nog al wat 
strijd over was en dat vooral de datum nogal wat 
moeilijkheden met zich mee bracht (25 december 
stond dus nog niet vast).”

Het lijkt me leerzaam om van ons Kerstfeest 
terug te gaan naar het vieren van de geboor-
tedag bij de heidenen. De heidense godsdien-
sten waren stuk voor stuk natuurreligies. Bij 
het afsterven van de natuur en het ontwaken 
werden feesten gevierd van de stervende en 
weer tot leven komende godheid. Dit herha-
lingsmotief typeert onze manier van Kerst 
vieren. In de adventstijd leven we naar de 
geboorte van Christus toe. En op de eerste 
Kerstdag is het dan zover: Jezus is weer gebo-
ren en ligt als een Kind in de kribbe.
De liederen die in kerstzangdiensten gezon-
gen worden zijn in dat opzicht onthullend. 
Meestal bezingen ze de geboorte van Chris-
tus niet als een gebeurtenis uit het verleden. 
Neen, maar als iets dat nu, vandaag plaats 
vindt.

Dan is er alle reden om de Heere te danken. 
Ondanks onze zonden, gaf Hij ons zoveel. 
De prediking mocht doorgaan, en ook het 
verenigingswerk, en het werk van onze Man-
nenbond. We leven mee met u, die in het 
afgelopen jaar zoveel verdriet en zorg hebt 
meegemaakt. Laat de Heere uw Toevlucht en 
sterkte zijn.
En dan mogen wij in het nieuwe jaar ook 
vooruit kijken. Wat zal het jaar �007 ons bren-
gen? Wij kunnen dat niet overzien. Maar bij 
al wat wisselt en verandert, blijft de Heere 
Dezelfde. En onze bede voor �007 mag zijn: 

Maak in Uw woord, mijn gang en treden vast! 
(Ps. ��9).

Tenslotte

Een hartelijke groet aan u allen, mede na-
mens de andere bestuursleden.
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Vakantiewerk Alleenstaanden

Per abuis is in september (door de drukkerij) een 
onjuist bericht geplaatst van het Vakantiewerk Al-
leenstaanden.
Onderstaand treft u het juiste bericht aan. Onze 
excuses hiervoor. 

Kerstweek 2006
De Commissie Vakantiewerk Alleenstaanden or-
ganiseert namens de Bond van Hervormde Vrou-
wenverenigingen op G.G. een vakantieweek voor 
alleenstaanden rond de Kerstdagen.

Van D.V. vrijdag 22-29 december 2006 staat Con-
ferentiecentrum ‘De Bosrand’ in Ede tot onze be-
schikking. De locatie is heel gezellig en vanuit alle 
delen van ons land goed te bereiken.
De staf, gevormd door een predikant, een gast-
vrouw en enkele stafleden, staat voor u klaar. Zij 
zien ernaar uit u als gast te ontvangen en willen u 
een gezellige, ontspannen week in een vertrouwde 
sfeer aanbieden.
Samen kerstfeest vieren, samen naar de kerk, sa-
men zingen, samen bijbelstudie doen, samen uit, 
samen de maaltijd gebruiken, kortom: echt iets 
om naar uit te zien.
Deze vakantieweek staat open voor alleenstaan-
den, mannen en vrouwen, voor wie de persoon-
lijke verzorging geen probleem vormt.
De prijs bedraagt e 390,– met een toeslag van 
e 40,– voor een �-persoons kamer.
Gastvrouw in deze week is: Mevr. G. Verweij-ten 
Klooster.
Wilt u ook deze week in Conferentiecentrum “De 
Bosrand” in Ede meebeleven?
Weet u iemand in uw omgeving die u hier attent 
op wilt maken?
Voor inlichtingen en opgave: Mevr. A. Bouma- 
Groothuis, tel. 038-33�5993.

Een kenmerkend voorbeeld daarvan is het 
‘Stille Nacht’. Hulploos Kind, heilig Kind. 
Volgens dit lied werd Jezus niet geboren, 
maar wordt Hij geboren in Bethlehems stal. 
In het bekende: “Nu zijt wellekome” komt 
Hij van alzo hoge, van alzo veer!
Niet wat eens gebeurd is, wordt bezongen, 
maar iets dat nu, op het moment zelf plaats 
vindt. Je denkt: in het normale leven doe je 
zoiets niet. Als een volwassene zijn verjaardag 
viert, haal je het niet in je hoofd om te doen 
alsof hij zojuist geboren is. De wieg wordt 
echt niet tevoorschijn gehaald.

Zo valt te begrijpen, dat Calvijn weinig op 
had met Kerst: hij zag er teveel heidense sym-
boliek in. Aan te bevelen is het dus om Kerst-
feest te ontdoen van pertinent onbijbelse 
elementen..

Wie deze mythen doorprikt komt tot de kern. 
Het levert het rendement op dat je met Kerst 
de oude, wel bekende Psalm 98

  “Hij heeft gedacht aan Zijn genade (verleden tijd!)
  Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt…”

van harte meezingt.

Organisatienieuws Boekbesprekingen
Ds. W. Harinck: „De Koning der Joden. Ontmoe-
tingen op weg naar Golgotha”. Uitgeverij: Den 
Hertog, Houten. Gebonden, 93 pagina’s.
Prijs e ��,90.
De Heere Jezus heeft tijdens Zijn drie-jarige omwan-
deling door het land Israël vele mensen ontmoet. 
Ontmoetingen waren er ook in de laatste dagen 
voor Zijn lijden en sterven, daar gaat het over in dit 
boek. We lezen van de Farizeeën, de overpriesters, 
Judas, de schare die volgde op weg naar de kruisheu-
vel, Pontius Pilatus, de vrouwen die weenden, de 
twee moordenaars en van al Zijn bekenden die van 
verre stonden. Op deze weg naar Golgotha wande-
len vrienden en vijanden. De auteur zegt duidelijk 
dat in de ontmoeting met het kruis van Golgotha 
neutraliteit onbestaanbaar is. Na elke bepaalde con-
frontatie wordt een ernstige waarschuwing gegeven. 
Hiervan een voorbeeld: „Wat leren wij uit het leven 
en sterven van Judas? Dat het mogelijk is om heel 
dichtbij de Heere Jezus te leven en toch af te vallen. 
We lezen dat het mogelijk is om in Zijn gezelschap 
te verkeren, beschouwd te worden als één van Zijn 
intimi en toch schuldig te zijn aan het ergste ver-
raad...”

M. Post

Ds. P. den Butter: „Kompas voor kolonisten”. Uit-
geverij: Den Hertog, Houten. Gebonden, �77 pagi-
na’s. Prijs e �9,90.
Wanneer Paulus zich in de gevangenis te Rome be-
vindt, schrijft hij deze brief aan de gemeente te Fi-
lippi. Deze brief neemt een bijzondere plaats in, zij 
behoort immers tot de meest persoonlijke brieven 
van de grote heiden apostel. Er bestond een hech-
te band tussen hem en deze gemeente. De auteur, 
chr. geref. em. predikant, plaatst de gemeente van 
Filippi in historische context met alle vreugden en 
zorgen. In de bespreking van de brief aan de Filip-
pensen, behandelt ds. Den Butter tekst voor tekst, 
geeft een duidelijke uitleg en trekt lijnen naar deze 
tijd. De personen Timotheüs, Epafroditus, Euodia en 
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Inhoudsopgave	2006
ALGEMENE ARTIKELEN:
Woorden van Kohlbrugge
 Lijdzaamheid  ............................................  j- �
Woorden van Kohlbrugge
 Hem gevonden! , Joh. � : 46 .....................  f- �
Woorden van Kohlbrugge
 Met Hem gekruisigd, Rom. 6 : 6a ..............  m- � 
Woorden van Kohlbrugge
 Brandende harten, Lukas �4 : 3� ..............  a- � 
Woorden van Kohlbrugge
 Thomas ......................................................  m- �
Woorden van Kohlbrugge
 Psalm 5� ....................................................  j/j- �
Woorden van Kohlbrugge 
 De rust staat open......................................  a- �

Woorden van Kohlbrugge
 De kinderen geopenbaard, Matth. �� : �5  s- �
Woorden van Kohlbrugge
 „Zal ik in de hemel komen”? ....................  o- �
Woorden van Kohlbrugge
 Zijt ge reeds in de hemel?..........................  n- �
Woorden van Kohlbrugge
 De vaste grond, Efeze � : 7 ........................  d- �

MEDITATIES:
De vreugdebode, Jes. 6�: �; Luk. 4 : �6 .........  j- 3
Liefde tot het einde!, Joh. �3 : �b .................  f- 3
Gods aangezicht, Psalm 4 : 7b ......................  m- 3

Psalm 121 onberijmd

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

GIJSBERT GRIFT

in de leeftijd van 76 jaar.

Het onderzoek van Gods Woord had de liefde 
van zijn hart.
De Heere schenke Zijn troost en genade aan 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en ver-
dere familie.

 Bestuur en leden van de
 M.V. „Schrift en Belijdenis”
 Putten, Hoef

Oktober �006.

Overlijdensberichten

Met droefheid geven wij u kennis van het over-
lijden van ons trouw lid

DIRK SMIT

in de leeftijd van 7� jaar.

De Heere vertrooste en sterke zijn vrouw, kin-
deren en kleinkinderen met Zijn nabijheid.

 Bestuur en leden
 Mannenvereniging
 „De Heere is onze Banier”

Vinkeveen, � november �006.

Syntyche worden in de uitleg niet overgeslagen. De 
schrijver heeft veel studie gemaakt, hij geeft eerst 
de grondtekst bijna woord voor woord door. De le-
zer krijgt niet alleen in de exegese veel aangeboden, 
maar er is ook aandacht voor de bijbelse leer. De 
geloofsstukken worden steeds praktisch toegepast. 
De titel van het boek „Kompas voor kolonisten” is 
o.a. ontleend aan Filipp. 3 : �0: „Onze wandel is in 
de hemelen”. De begrippen vreemdelingschap en 
toekomstverwachting krijgen daarbij alle aandacht. 
Het fraai uitgevoerde boek is niet alleen geschikt 
voor persoonlijke bijbelstudie maar is zeker ook 
goed bruikbaar op bijbelkringen.

M. Post

Ds. W. Silfhout: „Eerst de Jood en dan de Griek”. 
Uitgeverij: Den Hertog, Houten. Gebonden, �40 pa-
gina’s. Prijs e �3,90.
De ondertitel van dit boek „De kerk in plaats van 
Israël?” klinkt ons niet vreemd in de oren. Dit boek 
echter behandelt niet alleen de vervangingsleer als 
verschijnsel in de theologie, maar bespreekt ook hoe 
daarover gedacht is in de geschiedenis van de kerk 
in de loop der eeuwen. Vooraf komt de inhoud van 
de vervangingsleer aan de orde, ze wordt op een 
heldere wijze aan de lezer uitgelegd. Daarna wordt 
men meegenomen naar de herkomst van de ver-
vangingsleer te beginnen bij de oude kerk, vervo-
lens worden de meningen naar voren gebracht van 
vertegenwoordigers uit de Middeleeuwen, van de 
Reformatie, van het Puritanisme en van de Nadere 
Reformatie. De plaats van Israël in Gods heilshande-
len wordt besproken. In een afzonderlijk hoofdstuk 
lezen we hoe verschillende kerken over de vervan-
gingsleer hebben gedacht en geschreven. In de laat-
ste hoofdstukken wordt de vervangingsleer aan de 
Heilige Schrift getoetst vanuit het Oude en Nieuwe 
Testament. Ds. Silfhout, predikant van de Gerefor-
meerde Gemeenten, schreef een interessant boek. 
Het is voor een ieder toegankelijk en zeer leerzaam.

M. Post
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Vernederd en verhoogd!, Jesaja 5� : �3-�5 ...  a- 3
Vernederd en verhoogd!, Luk. �4 : 34 ..........  m- 3
De Heere is mijn Banier, Ex. �7 : 6-8 ............  j/j - 3
Al bekeerd?, Zondag 33 H.C. ........................  a- 3
Van een Kromme Weg naar 
 de Rechte Straat, Hand. 9 : �� ...................  s- 3
„Werpt al uw bekommernis op Hem,
 want Hij zorgt voor u”, � Petr. 5 : 7 ..........  o- 3
Nog zevenduizend!, � Kon. �9 : �8 ...............  n- 3
God prijzen, Luk. � : �9-30 ...........................  d- 3

BIJBELSTUDIES O.T.:
Ruth 3 : ��–�8 ...............................................  j- 4
Ruth 4 : �–�� .................................................  f- 4
Ruth 4 : �3–�� ...............................................  m- 4
Psalm 4� ........................................................  a- 4
Psalm 84 ........................................................  m- 4
Psalm �03 ......................................................  j/j- 5
Hosea � ..........................................................  a- 4
Hosea � : �–�� ...............................................  s- 4
Hosea 3 : �–5 .................................................  o- 4
Hosea 5 : �–7 .................................................  n- 5
Hosea 6 : �–3 .................................................  d- 4

BIJBELSTUDIES N.T.:
Efeze 3 : �4–��...............................................  j- 6
Efeze 4 : �–�6.................................................  f- 7
Efeze 4 : �7–3�...............................................  m- 7
Efeze 5 : �–��.................................................  a- 7
Efeze 5 : ��–6 : 9............................................  m- 6
Efeze 6 : �0–�4...............................................  j/j- 7
Kolossenzen � : �–8 .......................................  a- 8
Kolossenzen � : 9–�3 .....................................  s- 7
Kolossenzen � : �4–�8 ...................................  o- 8
Kolossenzen � : �9–�3 ...................................  n- 8
Kolossenzen � : �4–� : 3 ................................  d- 7

VAN DE VOORZITTER:
j-�0; f-�0; m-�0; a-�0; m-9; j/j- ��; a-��; s-��;
o-��; n-�3; d-��

VRIJE ONDERWERPEN:
Opmerkelijk ..................................................  j-��
Gereformeerde Spiritualiteit (�) ....................  j-��
Opmerkelijk ..................................................  f-�0
Gereformeerde Spiritualiteit (3) ....................  f-��
Statuten .........................................................  f-�4
Opmerkelijk ..................................................  m-�0
Ned. Gel. Belijdenis (art. �0) .........................  m-��
Opmerkelijk ..................................................  a-��
Exploitatie-rekening �005 .............................  a-�3
Opmerkelijk ..................................................  m-�0
Jaarverslag �005-�006 ...................................  m-��
Opmerkelijk ..................................................  j/j-��
Huishoudelijke Vergadering .........................  j/j-��
Ned. Gel. Belijdenis (art. ��) .........................  j/j �4
Opmerkelijk ..................................................  a-�3
Opmerkelijk ..................................................  s-��
Opmerkelijk ..................................................  o-�3

Ned. Gel. Belijdenis (art. �3) .........................  o-�4
Opmerkelijk ..................................................  n-�4
Opmerkelijk ..................................................  d-�3

ORGANISATIENIEUWS:
Bestuursverkiezing ........................................  j-�5
Wijzigingen adresboekje ...............................  j-�5
Vakantiewerk alleenstaanden .......................  j-�5
Uitnodiging Huishoudelijke Vergadering .....  a-�6
Wijzigingen adresboekje ...............................  m-�4
Uitnodiging Huishoudelijke Vergadering .....  m-�6
Adreswijziging ds. T. van Bruggen ................  j/j �6
Streekvergaderingen en
 Regionale themadagen ..............................  a-�4
Uitnodiging Bondsdag �006 .........................  s-�6
Bondsdag �006 Huish. mededelingen ..........  o-�6
Wijzigingen adresboekje ...............................  o-�7
Regionale themadagen �006 .........................  o-�8
Vakantiewerk alleenstaanden .......................  o-�8
Uitnodiging Bondsdag �006 .........................  o-�0
Regionale themadag Veenendaal ..................  n-�5
Vakantiewerk Alleenstaanden .......................  d-�4

BOEKBESPREKINGEN:
Beloften van troost (Maarten Luther) ...........  j-�6
Zicht op Dordt (ds. N. van der Want) ...........  j-�6
Hebt goede moed (Charles H. Spurgeon) .....  j-�6
Leer mij vertrouwen (H. Schoonebeek) ........  j-�6
Duivels dichtbij (Dr. S.D. Post) .....................  m-�5
Het drievoudig ambt van Christus
 (Ds. J. Westerink) .......................................  m-�5
II Petrus, opnieuw post voor vreemdelingen
 (Ds. J. Belder) .............................................  m-�6
Wie is Hij toch? (Dr. A. Noordegraaf) ...........  a-�4
Raakpunt. Waar het goddelijke en het
 menselijke elkaar ontmoeten
 (Ds. Ir. W. Markus) .....................................  a-�4
Misdaden in de Bijbel (Klaas A.D. Smelik)....  a-�4
Dopen is diep (Drs. H.G. de Graaff) ..............  a-�4
Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme
 (Dr. Hans Jansen) .......................................  a-�4
Ze hadden wat te zeggen
 (Dr. ir. J. van der Graaf) .............................  m-�4
Uit balans (Ton Vogelaar) .............................  j/j-�6
Verscheurde zielen, Borderline en 
 pastoraat ....................................................  a-�5
De stem van de Goede Herder
 (C.H. Spurgeon) ...........................................  s-�4
Elke dag een belofte (C.H. Spurgeon) ...........  s-�4
Mary Jones en haar Bijbel (M.E. Ropes) ........  s-�5
De Koning der Joden. Ontmoetingen
 op weg naar Golgotha (Ds. W. Harinck) ...  d-�4
Kompas voor kolonisten
 (Ds. P. den Butter) ......................................  d-�4
Eerst de Jood en dan de Griek
 (Ds. W. Silfhout) ........................................  d-�5

OVERLIJDENSBERICHTEN:
f-�6; m-�6; a-�5; m-�5; j/j-�6; a-�6; s-�5; 
o-�8; n-�5 en d-�5


