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Zoon des Vqders
En het Woord is vlees geworden, ert heeft on-
der ons gewoond (en wii hebben Ziin heer-
lijkheid aanscholtwd, een heerlijkheid als des

Eniggeborenen van de Vader), vol van genade

en waarheid.

Johannes 1 : 14

Een heerlijkheid als des Enlggeborene van de

Vader. Ja, waarmee zouden de apostelen de

heerlijkheid van het Woord, Die zij gezien
hadden, ook beter kunnen vergelijken?
Een eniggeboren zoon heeft grote heerlilk-
heid bil zijn vader. Wat de

vader in werkelijkheid heeft,
daarvan is hij de erfgenaam.
Hier straalt nu de heerlijk-
heid van een Eniggeboren
Zoon van een Vader, Die
door Christus onze Vader ge-

worden is. Dit nu is een ge-

nadige, barmhartige, goede,
trouwe en verzoende Vader.
Zo'n Vader is alles, zo'nVa-
der is voor allen, die kinderen heten in hemel
en op aarde. Uit Hem zijn wij geboren. Ja, Hij
moest wel op ons vertoornd zijn. En wij zou-
den ook door onszelf voor de toekomende
toorn niet zeker ziin. Maar toch zullen wij op
het eind van de weg geen toorn vinden, maar
Hem aanschouwen als onze Vader. Want Hij
heeft gezegd: Ik heb bezworen, dat Ik niet
meer oD u toornen, noch u schelden zal.
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In de proloog van de evangelistJohannes,
waarin op een hoge wijze over het Woord
gesproken wordt, lezen we ineens over een
mens die door God gezonden wordt, na-
melijk Johannes. Welk een tegenstelling
is er tussen het Woord en deze mens. Het
Woord, waarmee de Zoon van God bedoeld
wordt, was bij God en het Woord was God.
Hij was er altijd al en Hij zal er trouwens
ook altijd blijven. Dat kunnen we van een
mens niet zeggen. Letterlijk staat er van Jo-
hannes dat hij werd. Van tevoren was hij er
niet. Op zijn komst werd door Zacharias en
Elizabeth niet eens meer gerekend.

Johannes is ongetwijfeld een grote in Gods
Koninkrijk geweest. Jezus getuigt later van
hem: "Onder hen die van vrouwen geboren
zijn, is niemand opgestaan meerder danJo-
hannes de Doper" (Matth.11: 11). Hij was
de stem van de roepende in de woestijn.
Hij bereidde de komst van Jezus voor. Hij
wees Jezus aan als het Lam van God, Dat
de zonde van de wereld wegneemt. (fohan-
nes 1: 29). Ondanks deze belangrijke taak
was hij een mens.

Dat geldt ook van allen die door de Heere
geroepen worden om van Hem te getuigen.
Welke taak we ook hebben, wie we ook zijn,
hoe veel capaciteiten we ook hebben, we zijn
en we blijven een mens. Klein en zwak. We
hebben onze hoogten en diepten. We zijn
broos en kwetsbaar. Ziekte en dood gaan ons
niet voorbii. We hebben onze angsten, teleur-
stellingen, vragen en worstelingen. Bii ons
mens zijn hoort tekort, zonde en schuld.
De biibel tekent de gelovigen niet als super-
mensen. Zie Johannes later zitten in de ge-

vangenis. Het liikt wel alsof hij alles kwijt is,
waar hij eerst vol van was. Hij zegt via een
boodschapper tegen Jezus: "Bent U Degene
Die komen zou of verwachten wii een an-
der?" (Matth.11: 3).

Ds. J.H. LAMMERS

Een mens von God gezonden

Er was een mens van God sezonden

(|ohannes 1: 6)

Het is een wonder dat God gebruik maakt van
mensen. Hij had engelen kunnen sturen. Hij
had rechtstreeks uit de hemel kunnen sore-
ken. Maar Hij maakt gebruik uan mensen.
Mensen die niet beter, geschikter of waardi-
ger zijn dan andere mensen. Mensen, zoals
Calvijn zegt, uit het stof veÍrezen.
Maar dan wel gezonden mensen. Hierbii
moet ik denken aan wat staat in Romeinen
10: "Want hoe zullen zij in Hem geloven, van
Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen
zij horen, zonder die hun predikt? En hoe
zullen zij prediken, indien zij niet gezonden
worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk
zijn de voeten van hen, die vrede verkondi-
gen, van hen, die het goede verkondigen".
Bij het verrichten van een taak in Gods Ko-
ninkrijk mogen we verwonderd zljn: Wie ben
ik dat ik een ínstrument in Uw hand mag
zijn. Johannes noemde zichzelï "de vriend
van de bruidegom" (|ohannes 3: 29). Hij ver-
bliidde zich daarover. Als we voor de Heere
mogen werken, dan hebben we het mooiste
werk dat er maar te bedenken is: mensen lei-
den tot Christus de Bruidegom.

Dat houdt een belangrilke les voor ons in.
We zoeken het zo gemakkelifk in het sen-
sationele en het bijzondere. Johannes was
naar de buitenkant geenszins biizonder. Hij
zag er eenvoudig en armelijk uit. Hij had kle-
ding van kemelshaar en had een leren gordel
om ziin lendenen. Ziin voedsel bestond uit
sprinkhanen en wilde honing. Als iemand
hem 'zag, vroeg hii zich af of er niet een an-
der was die er beter en aantrekkelijker uitzag
dan hii. Johannes werd echter door de Heere
gezonden.
Wil kunnen een dienstknecht van God zo
gemakkelilk beoordelen naar het uiterlijke
voorkomen. Hij is zo oud of zo jong. Wel-
sprekend is hij niet. Hij heeft niet zo'n sterk
voorkomen. Hij heeft weinig uitstraling. Of
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we hebben onze aanmerkingen op de wijze
waarop hii zichzelf kleedt.
In de gezondenen hebben we echter met
God Zelf te maken. Zij worden gebruikt om
het Woord van God te verkondigen. Indrin-

gend zegt Jezus dan aangaande degenen die
Hii zendt: "Wie u (een mens) hoort, die hoort
Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en
wie Mij verwerpt, die verwerpt Degene Die
Mij gezonden heeft" (Lukas 10: 16).

Nehemiq 6
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In 52 werkdagen worden de muren van
Jeruzalem opgebouwd. De God des hemels
heeft het Nehemia en zijn mannen doen
gelukken. Het werk is niet vanzelf gegaan.
De opbouw vanJeruzalems muren was een
grote en inspannende bezigheid. Lange
werkdagen waren het. Spot en hoon viel
de bouwers ten deel. Bii tiiden sloeg de
moedeloosheid toe. Dan wees Nehemia het
volk op God en riep hij tegelijk op om te
bouwen en te striiden. De gevaren waren
voortdurend groot, want de vijanden zaten
nooit stil. Maar temidden van alle gevaren
gaf Nehemia de belofte door: "Onze God
zal voor ons strijden."

Vers 1-9:

De verleidingen weerstson

Nehemia was niet op eigen initiatief aan dat
grote project van de herbouw van de muren
van Jeruzalem begonnen. Hij wist zich daar-

toe door de Heere geroepen. God had dit hem
\n zljn hart gegeven. Dat was zijn zekerheid
temidden van alle tegenspoed: het is ten'
diepste niet mijn werk, maat het werk van
onze God.
We leerden Nehemia al kennen als een man
van het gebed. In vers 9 komt dat ook weer

naar voren. Hij zocht telkens opnieuw het
aangezicht van de Heere, want zonder zijn
God kon hij niets doen. Hii had de Heere in
alles nodis.

DS. T. VAN BRUGGEN

Tobia, Sanballat en Gesem zetten ailes op al-

les om de bouw van de muren tegen te gaan.

Ze waren begonnen met het wapen van de

spot, maar dat bleek niet te werken. Vervol-
gens hadden ze een militair bondgenoot-
schap gesloten, maar Nehemia kwam op de

hoogte van hun plannen. Dat leidde ertoe

dat hij maatregelen trof om de stad goed en

voortdurend te laten bewaken. De bouw ging
ondertussen door.
Maar nu moeten we niet denken dat de viian-
den verder niets meer ondernamen. Ze veran-
derden alleen van tactiek. Ze gingen smeren

met stroop om zo Nehemia te vangen. Van
die nieuwe tactiek vinden we in hoofdstuk
6 twee staaltjes. We zien ook dat Nehemia
de gevaren onderkent en zo aan die gevaren

ontkomt. De Heere leerde hem de geesten te

onderscheiden bij het licht van het Woord.
Deze geschiedenis bevat een waarschuwing:
wees altijd op je hoedel
De vijanden horen dat de muren van Jeruza-
lem grondig waren hersteld. Alle scheuren en

bressen zijn dichtgemaakt. Alleen de poort-
deuren moeten nog aangebracht worden.
Wat doen de vijanden dan? Ze sturen een

gezant naar Nehemia met een verzoek: Kom

en laat ons tezamen vergaderen in de dorpen in

het dsl Ono. Ze willen eens met Nehemia pra-

ten. Hoe reageert Nehemia? Hij gaat niet op
het verzoek in, omdat hii goed door heeft dat
ze hem kwaad willen doen. Ze willen hem
uit Jeruzalem lokken. Hii moet naar het dal
Ono komen. Het is niet zeket waar we dat dal



moeten zoeken, maar het is in elk geval wel
duidelijk dat Nehemia ervoor op reis moet.
Misschien willen ze hem gijzelen. Misschien
willen ze hem zelfs doden.
Nehemia zendt boden tot Sanballat en Gesem
met de mededeling: Ik doe een groot werk, zo-
dst ik niet zal ktmnen aftomen; waarlm zou dit
werk opltouden, terwijl ik het zott nalaten, en tot
ulieden aftomen? (vers 3) Het werk moet door-
gaan. Het is een groot werk. Dit werk heeft
de Heere hem opgedragen. Nehemia laat zich
door geen mens van dit werk afhouden. Hij
heeft een groot roepingsbesef. Het is niet in
het belang van het werk om op het verzoek
om naar het dal Ono te komen in te gaan.
Daarom komt Nehemia niet. Het werk dat ge-
daan moet worden is tot eer van God en ook
nuttig en nodig voor het volk van Juda en de
inwoners van Jeruzalem.

Als de vilanden het antwoord van Nehemia
hebben vernomen, herhalen ze hun verzoek
tot gesprek nog een aantal keren. De vijand
houdt vol. De gestadige drup moet de steen
blijkbaar uithollen. Maar de aanhouder wint
in dit geval niet, want Nehemia verandert
niet van standpunt. Hij vaart een vaste koers.
Zijn antwoord is elke keer hetzelfde.
En nog geeft de viland het niet op. Sanballat
stuurt een bode met een open brief. Dat is
dus de zoveelste poging om Nehemia'om'te
krijgen. Een open brief; Sanballat wil niet ge-
heimzinnig doen. Iedereen mag weten dat hij
het goede voorheeft met Nehemia. Die indruk
wil Sanballat met zijn open brief wekken. Wat
staat er in die bdef? Er staat in dat onder de
volken is gehoord en Gasmu (=Gesem) zegt
dat Nehemia en de Joden in opstand willen
komen tegen Arthasasta. Daarom hebben ze

de muur gebouwd. Men zegt dat Nehemia al
profeten heeft besteld, die hem tot koning
van Juda zullen uitroepen. Deze geruchten
doen de ronde. Daarom nogmaals het ver-
zoek aan Nehemia - nu in een open brief - om
eens te komen praten. Dan kunnen ze samen
vergaderen, waarbil ze dan natuurlijk samen
kunnen bekijken wat ze gezien die geruchten
het beste kunnen doen.
Sanballat en de zijnen lijken in te zitten over
Nehemia en de inwoners van Juda. Ja, stei dat
koning Arthasasta de geruchten, die de ronde
doen, zou horen. Ongetwijfeld zou de koning
van het Perzische Rijk zijn legereenheden stu-
ren om de rebellen in Juda uit te schakelen.

Dat wil Sanballat Nehemia en de inwoners
van Juda besparen. In een antwoordbrief laat
Nehemia onomwonden weten dat Sanballat
het hele verhaal verzonnen heeft. Klio en
klaar schrijft Nehemia aan Sanballaï: Er is votr

nl nilke zaken, als gij zegt, niets geschiedt; moar
gii verzint ze tit uw hnrt. (vers 8) Kortom: Je
hebt het allemaal uit ie duim gezogen.'
Treffend is het dat Nehemia opnieuw in ge-

bed gaat. Het is een kort en krachtig gebed:
Nu dan, sterk mijn handen. (vers 9) Zo legt
Nehemia de ontvangen brief aan God voor
en bidt hij de Heere om Zijn Goddelijke steun
en hulp.

Vers | 0-14:
De víjand binnen de poort

Het wordt nog gevaarlijker, want de vijanden
bliiken medestanders binnen de muren van
Jeruzalem te hebben. Binnen Jeruzalem ziin
er die heulen met de viiand. En daar bliiken
ook priesters en profeten bij te zitten. De sa-

tan maakt in zijn gedaante van een engel des

Iichts ook gebruik van de godsdienst.
Op een gegeven moment brengt Nehemia
een bezoek bij de profeet Semaja. Hil was een
zoon van Delaja, de zoon van Mehethabeëi.
Deze namen wijzen erop dat Semaia uit een
voornaam geslacht kwam. Hij was een pÍo-
feet en moest in die hoedanigheid een van
God ontvangen boodschap doorgeven. Ne-
hemia ging naar hem toe. Misschien was het
zijn eigen initiatief, maar het kan ook zijn
dat Semaia hem geroepen heeft. Hoe dan
ook, Nehemia ging op bezoek bij Semaja. Als
Godvrezend man had hij achting en respect
voor een ambtsdrager. Semala opent het ge-
sprek en zegt: Laat ons ssmenkomen in het huis
Gods, in het midden van de tempel en laat ons
de deuren vsn de tempel toesluiten; want zíj zul-
len komen om u te doden, jn, bij nacht ztillen
zij komen, om u te doden. (vers 10) Nehemia
is volgens hem in levensgevaar. Hij wil dat
Nehemia zich in de tempel zal verbergen. En
dan de reactie van Nehemia: Zot een man,
als ik, vlieden? En wie is er, zijnde als ik, die
in den tempel zou gaan, dat hil ievend bleve?
Ik zal er niet ingaan. (vers 11) Nehemia weet
dat iemand die - zoals hij - geen priester is,

niet in het tempelgebouw mag komen. Zou
hii dat wel doen, dan zou hij Gods Wet over-
treden en dan zou hii moeten sterven. Het
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Woord van God is voor Nehemia
normatief. De woorden van Se-

maja staan haaks op Gods Woord.
Hieruit kan Nehemia de droevige
conclusie trekken dat Semaja geen
ware maar een valse profeet is. Ne-
hemia merkt dat God Semaja niet
gezonden heeft (vers 12). Semaja
was ingehuurd door Tobia en
Sanballat. Hij verkwanselde Gods
Woord voor geld. Hij stond niet in
dienst van de levende God, maar
van de geldgod. Hij was een pÍo-
feet, maar niet door God gezon-

den. Nehemia was uiteraard geen hartenken-
neÍ maar wel een kenner van Gods Woord.
Op grond van het Woord kon hij Semaja ont-
maskeren als een valse profeet.
Zo waren er vele verleidende woorden tot Ne-
hemia gekomen. Hij betrok de wacht bij het
Woord van God. Hii was ook een man van
het Woordl En weer richt Nehemia zich bid-
dend tot zijn God (zie vers 14).

Vers 15-19: Het is Gods werk

Op de 25'dag van de maand Elul (augustus/
september) wordt de bouw van de muur van
Jeruzalem voltooid. In een korte periode van
slechts 52 dagen is het werk voltooid (vers
15). Zo'n groot werk onder zulke moeilijke
omstandigheden en in zo'n korte tiid, dat
komt omdat "dit werk van de Heere onze
God gedaan was" (vers 16).Zo geeft Nehemia
God de eer. Zelfs de omringende heidense
volkeren moeten toegeven dat het de God
van Juda is Die dit heeft gedaan.

Muren vnn leruzalem

In de laatste verzen (17-19) van het hoofd-
stuk wordt melding gemaakt van een drukke
correspondentie die er in die tijd is geweest.
Nehemia en de zijnen hebben behoorlijk last
van die brievenschrijvedj gehad. Tobia had
relaties in Jeruzalem, zelfs familiebanden;
zijn vrouw was een Jodin; een schoondoch-
teÍ van hem was een dochter van priester
Mesullam. Deze verboden gemengde huwe-
lijken bezorgden Nehemia problemen. Ve-

len in Juda hadden Tobia gezworen, hadden
zich met een eed aan hem verplicht (vers 18).

De relaties van Tobia in Jeruzalem vertelden
Nehemia goede dingen over Tobia (vers 19).

Ook hielden zil Tobia weer op de hoogte van
Nehemia's reacties. Ten slotte meldt Nehemia
dat Tobia zelf brieven aan hem schreef, waar-
mee hij Nehemia bang probeerde te maken.
Ondanks al die moeilijkheden heeft de Heere
ervoor gezorgd datJeruzalems muren zifn ge-

bouwd!
Zingen: Psalmen 17 : 3 en 4; 56 : I,2 en 5;

68 : 10 enIT;124: 1 en 4; 135 : 3 en 12.

Gespreksvragen:

1. Hoe proberen de vijanden Nehemia te verleiden? Hoe verweert Nehemia zich
daartegen? Wat leren wij daarvan?
In Nehemia 6lezen meerdere keren over gevaarlijke brieven. De vijand is druk
in de weer met communicatie. Noem voorbeelden van goed en verkeerd gebruik
van de media en geef aan waarom iets goed dan wei verkeerd is.

De vijanden zitten ook in Jeruzalem (o.a. Semaia). Hoe onderkent Nehemia de vijand bin-
nen de poort en hoe reageert hij? Welke gevaren bedreigen de kerk (gemeente) van binnen-
uit? Hoe daarmee om te gaan?

Nehemia geeft aan dat het werk door God is gedaan. Dit zegt een man die steeds heeft gebe-

den en ijverig heeft gewerkt. De moeilijkheden zijn Nehemia beslist niet bespaard gebleven,

maar God gaf kracht en Hij zorgde ewoor dat de muren van Jeruzalem werden gebouwd.
Welke bemoediging leest u in deze geschiedenis voor uw (opbouwend) bezig zijn in de

kerk?
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Vijfde Biibelstudie over gedeelten uit het Evongelie van Lukos

De gelijkenis van de verloren zoon
Lukos I5 :11-32

Een "gemakkelijke" gelíjkenis

Ook de zogenaamde "gelijkenis van de ver-
loren zoon" behoort tot die gedeelten in het
Evangelie van Lukas, waarin deze evangelist
uniek is. Een verhaal van de Heiiand van
zeldzame eenvoud en van grote diepte. Er is
bijna geen "verklaring" nodig. Zo duidelijk
is de hoofdlijn. Wel is er buiten de hoofdlijn
een grote variatie aan interpretaties mogelijk.
Het maakt verschil of men de nadruk legt op
de Vader of op zijn zoons. Dat de Vader de
hoofdpersoon is, ligt voor de hand.

Juist Lukas, die de evangelist is van de barm-
hartigheid Gods, heeft dit verhaal uit Jezus'
mond niet gemist. Een vraag is ook welke
verhoudingen er zijn aangeduid met het noe-
men van deze twee zoons. Vanouds is aan-
gedragen: de verhouding tussen Israël en de
volkeren. De volkeren de jongste zoon en
verloren in de wereld. Israël de oudste zoon;
thuis in het huis van de Vader, maar even-
goed verloren. Deze uitleg voldoet zeker.
Maar meer voor de hand liggend is de uitleg:
tollenaars en zondaars (fongste zonen) aan de
ene kant en de farizeeêrs (oudste zonen) aan
de andere kant. Deze uitleg wordt bevestigd
door het vers (15:1) dat de inleiding geeft tot
het vertellen door de Heiland van de geliike-
nissen over een verloren schaap, penning en
zoon.

Wanneer we zeggen dat de Vader centraal
staat, dan wil het niet zeggen, dat de zoons
onderbelicht blijven. Het tegendeel is het ge-

val. Er is geen gelijkenis waarbij alle details
zich stuk voor stuk laten uitleggen en toepas-
sen.

Van deze methode was wijlen Ds. Poort een
groot voorstander en beoefenaar. Hoewel
men daar bil andere gelijkenissen nog wel
eens mee moet oppassen om niet tot bizarre
resultaten te komen. Maar hier mag men tot

DS.J.J.VERHAAR

in detail uitleggen. Wellicht vanwege het feit
dat de Heiland regelrecht spreekt over de ver-
houding van de zoons tot hun vader en over-
duideliik bedoelt te belichten de verhouding
van mensenkinderen tot hun God.
Die verhouding wordt door de Heere Jezus
op het diepst gepeild en uiteraard trefzeker
verwoord.

Daarmee is tegelijk ook gezegd, dat grote the-
ologische vraagstukken door de Heiland met
enkele volzinnen in dit verhaal worden aan-
gesneden en definitief beantwoord. Ik noem
enkele van deze theologische thema's:

- Het vaderschap van God, over heel Israël
en ook over de heidenen (naar gelang de

uitleg van de "zoons").
- Het vaderschap van God, niet alleen over

bekeerde, maar ook onbekeerde mensen.
Dit vaderschap is juist de grond voor de
prediking van de bekering.

- Het Genadeverbond als een gezinsver-
band.

- God de Vader heeft slechts verloren kinde-
ren, die door de Vader zonder onderscheid
naar en in huis worden genodigd.

- De liefde Gods is persoonliike, vaderlijke
Iiefde.

- Zonde als een "de rug toekeren" aan en een
scheiden van God.

- Het karakter van berouw en bekering als

een de goedheid van God indachtig wor-
den en een gehoorzaam worden.

- De rechtvaardiging van de goddeloze en de

volkomen en onvoorwaardelijke vergeving
van zonden.

- Bekering als vreugdevol gebeuren, leidend
tot blijdschap en feest.

- De verschillende "gestalten" van de zonde;
er zijn "vleselijke" en "geesteliike" zonden.
Zonden kunnen openbaar zijn of alleen
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maar gekoesterd worden in het hart. Waar-
bij telkens de laatstgenoemde duidelilk
minder gemakkelijk door bekering wordt
afgelegd dan de eerstgenoemde.

Er zijn nog een aantal thema's meer te noe-
men. Onnodig om op te merken dat alle
vooropstellen van de uitverkiezing en alle
vragen die dat oproept bil mensen in hun na-
deren tot God stukbreekt en stukbreken on
deze gelijkenis.

De Voder en zijn jongste zoon

Het opvragen van het hem toekomende
deel van de erfenis is beslist een uiterst bru-
tale daad. Dat zou het zelfs onder ons al
zljn, laaï staan in de Oosterse wereld. Des te
verwonderlijker dat de vader zonder siag of
stoot op het verzoek in gaat. Het betekent
dus een klap in het gezicht van de vader en
een misbruik maken van diens goedheid. Bij
de vader zit er achter: liefde laat zich niet
dwingen. Bij de jongen: vrijheidsdrang. Hij
vertrekt dan ook ná de deling zeer spoedig.
Op zich niet een uitzonderlijk gegeven. Er

trokken zoveel Israëlitische jongens het land
uit. Er woonden meerJoden bÍiten Israë1 dan
erin. Het verhaal dat de Heere Jezus vertelt
is dus nauwelijks verzonnen; het gebeurt zo
vaak in Israël. Intussen lijkt deze tekening
van de jongste zoon en zijn losmakingsdaad
verdacht veel op wat Adam deed in het Pa-

radijs: zich losmaken van God. Dit gebeuren
herhaalt zich dus in de levens van mensen;
ook bij hen die leven binnen de band van
het Verbond in het vaderhuis. Zonde is dus:
je losmaken van God; je niet meer om Hem
bekommeren; niet meer onder Zijn voogdij
en leiding willen staan. Maar wêlZIjn geld en
goed willen hebben en meenemen. "Geef ons
Uw wereld maar; Uzelf hebben we niet no-
dig". De uitleving van de zonde wordt sober
verhaald: "overdadig leven". En je kunt het
"potverteren" noemen. Die pot is snel ver-
teerd en een zich voor doende hongersnood ,

kan niet meer het hoofd worden geboden. De
jongen komt aan de grond te zitten. Hij moet
zichzelf verhuren (hij de vrije boerenzoon en
erfgenaam) en in het heidense land onreine
dieren hoeden: varkens. En het voedsel van
de allerarmsten eten: de peulvruchten van de

Johannes-broodboom. De ommekeer komt
wanneer de jongen tot zichzelf komt. Los

van God zijn betekent ook los van jezelf zijn.
En bekering tot God begint dus altijd met ko-
men tot jezelf. Verder bestaat bekering in het

le herinneren hoe het in het vaderhuis was.

Je zou n.a.v. het verhaal kunnen spreken over
de indachtig makende werking van de Hei-
lige Geest. En je kunt dan in het de ziel over-
spoelende verlangen naar het oude vaderhuis
een trek van egoïsme willen ontdekken; blijft
staan dat de Heilige Geest dit kennelilk wil
gebruiken om de mens tot een besiuit te Ia-

ten komen. Dat komen tot een besluit is een

volgende belangrijke trek in de ommekeer
van de jongen: 'lk zai opstaan'. En ook het
vriiwel onmiddeiliike komen tot de daad is

zo'n belangdfke trek. De tekening van de

ontmoeting tussen de jongste en zijn vader
is van zeldzame fijnzinnigheid en tederheid.
Hoe heeft het toch kunnen gebeuren dat van
de bekering zulk een naargeestig gebeuren is
gemaakt; soms binnen onze traditie? Een va-

der die op de uitkif k staat. Met het geduld en
het verlangen van de liefde. Het toesnellen
van de vader. Met een hart vol met innerlijke
ontferming. Er worden dan woorden gebruikt
die aanduiden wat er ook in God het diepste
is! De zoon, die wellicht schoorvoetend maar
inmiddels ook behept met een onuitblusbaar
verlangen, nadert. En dan vallen ze elkaar in
de armen. En de zoon begint aan het afleggen
van zijn schuldbelijdenis, inwendig al dui-
zend keer gerepeteerd. Hij komt maar tot de

helft. Het'maak mij als één van uw huurlin-
gen' hoeft niet meer over de lippen. Want als

er iets niet moet gebeulen dan is het dat. Alle
dingen die de vader zegt en beveelt (kleed,
ring en schoenen) willen duideliik maken dat
deze zoon zijn zoonschap niet heeft verloren
en dat hif daarin hersteld zal worden. En dan
het laatste fijne trekje: 'Zlj begonrrcn vrolijk
te zijn'. Het verleden valt niet zomaar uit te
poetsen. Het is niet "gemengde" r reugde,
maar wel een hele diepe, die zich niet laat
commanderen.
Er is vaak over nagedacht wie de Heiland be-
doelt met de 'vadet': God de Vader of Zich-
zelf. Dat laatste moet ons niet verbazen, want
het gaat rond de Heiland immers om Hem als

Degene die de zondaars ontvangt en met hen
eet. In de ogen van de farizeeërs één van de

minpunten; maar door de Heiland als het we-

zeniijke van ZIjn roeping geacht. We hoeven
geen beslissing te nemen of deze 'vadet' de

Vader of de Zoon is. Hii is het beide.



De Voder en zíjn oudste zoon

En dan komt het tweede deel van het verhaal!
De oudste zoon. Een beste en oppassende zo-
gezegd. Maar bij wie de vader natuurlilk al
lang heeft aangevoeld dat hij ook díens liefde
niet bezat.
Omdat het werk voorbeeldig maar plichtma-
tig en zonder liefde wordt uitgevoerd. Hij is

kennelijk op de dag van de terugkomst nogal
vér op het land bezig geweest, want pas bij
het vallen van de avond merkt hij iets van de
inmiddels aangezwollen feestvreugde.
Een knecht op het erf wordt eerst onder-
vraagd over wat er aan de hand is en die geeft
antwoord door de feiten te verhalen zonder
commentaar.
De oudste ontsteekt in boosheid. Dat is eens-

deels wel begrijpelijk, rvant je zult als oudste
maar altijd hard moeten ploeteren terwijl de

iongste alles in de schoot geworpen krijgt; nu
misschien wel voor de tweede keer.

Dat wordt de hobbel die hij zal moeten ne-
men. Van eigen goedheid afstappen en zich
verheugen in de goedheid van zijn vader en
zich verheugen mét de broer over het ont-
vangen van die goedheid. Soms vinden men-
sen het vreemd dat iemand niet blii kan ziin
met goedheid. Ir4aar het komt omdat bii die
oudste onder zijn uiterlijke goedheid een veel
minder goed hart zit.
Men moet zelf goed zijn om zich over de
goedheid van anderen te kunnen verblijden.
Niet dat deze oudste slecht is. Juist niet; want
dan had hij ziin mond wel gehouden en was
zeker niet boos geworden.
Hif is niet slecht maar hii mist de liefde en
daarmee het belangdjkste, het enige wat uit-
eindelijk telt. En dan gaat de vader naar bui-

ten, om voor de tweede keer op een zoon toe
te lopen. Met dezelfde uitgestrekte armen. In
dezelfde liefde. ja het is een bijna oogverblin-
dende liefde; die waarmee hii op ziin oudste
toeloopt.
Vader smeekt zijn oudste om binnen te ko-
men en mee het feest te vieren. Het is toch
een bijna onverdraaglilke smet op het grote
geluk van deze dag wanneer de oudste zou
welgeren.
Maar deze weigeït wel en acht nu precies het
moment gekomen om zijn vader te confion-
teren met een falend vaderschap ook naar
hem; de oudste.
En er wordt duidelilk dat deze oudste zoon
ook een verlorene is. Want zonder liefde. Hij
blifkt te werken als een knecht en om loon,
en niet als een vrije, liefhebbende zoon. Voor
de vader niet een kleine smartr maar een hele
grote. Het wordt uitgedrukt in de aanspraak
die hij doet: "kindl" Jal Ondanks ailes "kind".
Ën niet onterfd. Alles is al van hem. Het is

zijn liefdeloosheid die maakt dat hii er niet
van kan genieten. Overigens geeft de Heiland
aan het verhaal een open eind. Of de zoon
mee de feestzaal is ingegaan; dat blijft open.
De uitnodiging bliift staanl Overigens: de

vader gaat wel terug. Met of zonder oudste.
Liefdeloze en goddeloze mensen, ja de duir.'el
zelf, moeten niet menen het feest in de he-
mel te kunnen tegen houden.

Je behoeft als christen niet heel veel ver-
schrikkelijke en wereldse dingen te hebben
gedaan, om je tóch te kunnen herkennen in
de jongste zoon. Elke christen "heeft" wel
wat met deze jongste.

Je behoeft als christen niet verbaasd op te kii-
ken wanneer je in jezelf trekken ontwaart van
de. oudste zoon. Gelukkig dat open eindl

Gespreksvragen:

1. Voor welke uitleg zou u kiezen? Heidenen - Joden of zondaars - farizeeërs?
2. Vind u het juist om elke trek van de gelijkenis uit te leggen? Waarom wél/

niet?
3. Vader van de oudste zowel als van de jongste zoon; wat betekent dit voor onze

visie op Gods vaderschap?
4. Waar in de gelijkenis herkennen wij onszelf?
5. Welke trekken in de "bekering" van de longste kun le in alle bekeringen terugvinden?
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Van de voorzitter.,,

Advent

Dit nummer van de Hervormde Vaan ver-
schilnt in december. In de weken voor het
Kerstfeest. Het is de Advents-tijd. Nu heeft
de boodschap van Advent altijd weer een
dubbele spits. Want ,,Advent" betekent:
Hijkomt.

We mogen ons in de eerste plaats richten op
de komst van de Heere Jezus, eeuwen geleden
in Bethlehem. Dat is het wonder van Gods
eeuwige liefde.
Híj zag om, naar een wereld verloren in
schuld. Zoals de Geloofsbelijdenis van Nicea
dat zo kernachtig uitdrukt:...

Die om ons mensen,
en om onze zaligheid
is nedergekomen uit de hemel,
en vlees geworden is

van de Heilige Geest,
uit de maagd Maria.
En een mens geworden is..."

Komt u in deze belijdenis mee? Dan geeft dat
een diepe verwondering in uw hart: Heere,
wat is Uw liefde en genade oneindig groot.
Ik wens u toe, dat het midden in de drukte
van de feestdagen, toch stil mag worden in
uw hart. Om in gedachten neer te knielen bii
de kribbe van Bethlehem, en in het geloof
te zien op de Heere Jezus: in Hem is al mijn
heill

Ds. W. WEsrlqxo

Maar nu heeft de boodschap van Advent ook
nog een andere spits. Want Hij is gekomen,
maar Hii zal opnieuw komen. Niet meer in de
nederheid van kribbe en stai. Maar in heer-
lijkheid en glorie, komende op de wolken.
Als de Rechter van heel de aarde. En dan ook
als de Bruidegom, die Zijn Bruidskerk thuis
haalt. Temidden van alle moeite en zorg in
deze tijd, mag dat ons moed geven. In het
geloof is er uitzicht op Zljn komend Konink-
riik.
Laten we dan meebidden met onze Avond-
zanS

,,Houdt ons gemoed voor U bereid,
opdat het blii Uw komst verbeidt,
daar het in een stil vertroulven leeft,
dat Gii ons onze schuld vergeeftl"

Tenslotte

Een hartelijke groet en gezegende feest-
dagen toegewenst, mede namens de andere
bestuursleden.
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Voor u gelezen

Zijn er overeenkomsten tussen
bevindelijk gereformeerden en de pinksterbeweging?

In de maand oktober schreef Dr. B. Wal-
let van de Universiteit van Amsterdam een
spraakmakend artikel over dit onderwerp.
De aanleiding is dat de Gereformeerde Ge-
meenten en de Pinksterbeweging dit jaar
een eeuw bestaan. Wallet ziet niet alleen
verschillen tussen beide stromingen, maar
ook minimaal vier belangrijke overeen-
komsten.
Het leek me goed u er een drietal van door
te geven.

a "Het eerste, en wellicht belangrijkste
punt, is een uítgesproken bekeringsbe-
grip. Het komt er op aan dst een zon-
díg mens door Gods genade vernieuwd
wordt. Dst moment van bekering is een
ingrilpende en veelal aanwijsbare ge-
beurtenis."

a "Wetenschap wordt vanouds door beide
groepen met argwaan bekeken als iets
dat voortkomt uit het domeín van de
'wereld'. Theologie zoals dat aan de uní-
versiteiten wordt bedreven, wordt vaak
tegenover de entaring van de gelovige ge-
plaatst. Bii theologen zit het geloof een
el te hoog, luidt een bevindeliik gezegde.

Het zit in het hoofd, maar niet in het
hart. Tegen deze achtergrond hebben
beide kerkgenootschappen vanouds pre-
dikers die niet wetenschappelíik opgeleid
worden. Híerdoor is een'lekentheologie'
typerend geworden voor het theologische
vertoog in beide groepen."

| "Tegenover de wetenschappeliike theolo-
gie wordt veel aandacht besteed aan de
ervaring en beleving van het geloof. Er
is uitgebreíde aandacht voor de weg díe

tot de bekering van iemand leídt, zorg-
vuldig onderverdeeld in stappenplannen
(pinksterbeweging) of 'standen in het
genadeleven' (Gereformeerde Gemeen-
ten).
Ook het vertellen over wst God aan je
ziel lrceft gedaan, hoort erbij, in de ge-
zelschappen ofvia getuigenissen. En een
dominee of voorganger op de kansel laat
ook wel eens horen 'wat God hem deed
onclewinden'."

In kort bestek worden hier enkele lijnen ge-
trokken. Allereerst wijzen we dan op het punt
van het wantrouwen inzake de wetenschap-
pelijke theoiogie.
Ik betwijfel of dat punt nog actueel is. Men
denke aan het pleidooi van Ds. M. Golver-
dingen op het jubileumsymposium van de
Gereformeerde Gemeenten. Er werd een lans
gebroken om de Theologische School tot een
kleine universiteit te gaan uitbouwen.
Tegeliik constateren evangelische- en pink-
sterbewegingen dat het ontbreken van stevig
denkwerk in de erediensten steeds meer Dar-
ten gaat spelen. Daarmee komt men allengs
in de lijn van Christus: de liefde tot God
heeft ook met het verstand te maken. Dat
betekent een geheel en alleen denken vanuit
Gods Woord.

Ten tweede: Gereformeerden houden vast
aan het woord 'bevinding'. Typerend voor
deze omschrijving is dat je de door God ge-

openbaarde waarheid gelooft en in jezelf er-
vaart. Dat is een gezegende woordkennis.
Het woord 'mystiek' heeft veel meer een
zweverige klank, waarbil het gevaar dreigt
dat het gevoelsleven wordt losgekoppeld van
de Schrift.

DR. J. BROEKHUTS
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Bij de interpretatie van de genoemde over-
eenkomsten past dus de nodige voorzichtig-
heid.
De centrale plaats die emotie en gevoel
hebben gekregen in de Westerse cultuur
roepen ons op het anker uit te werpen in
Psalm 56: 5:

"Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar Woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen Mond gehoord."

,,-

Wij zigingen odresboekje 200 5

Blz. 6: Secretaris van MV "Elimelech" te Bruchem-
Kerkwijk-Delwijnen is geworden: G.DJ. van der
Schans, Hoogveld 9, 5315 AG Kerkwijk.
Blz. 10: MV "Calvi1n" te Middelharnis heeft een
nieuwe vooïzitter: A. Westerhuis, Oost Achterweg
20, 3211 CM Middelharnis.
B1z. 10: MV "Petrus Datheen" te Nieuwe Tonqe
hee[t een nieuwe voorzitter: C. Kom, tsurg. Over-
dorpstraat ? (huisnummer niet bekend), 3244 XB
),Jieurr'e Tonge. Deze vereniging heeft ook een
nieuwe secretaris: J. Kransse, Koninginnelaan 8,
3244 XG Nleuwe Tonge.
B1z. 11: MV "Door onderzoek tot wetenschap" te
Bleiswijk heeft een nieuwe voorzitter: J. Veenman,
Hoekeindsewe g 52, 2665 KE Bleiswi jk.
Blz. 14: MV "Gode alleen de eer" te Benschoo heeft
een nieur,r'e secretaris: N. Kastelein, Zilverichoon
7, 3405 DD Benschop (hi1 was penningmeester).
Penningmeester is geworden: D.H. de Vos, Kapel-
sepad 41, 3412 KM Lopikerkapel.
Blz. 15: MV 'Tot de Wet en de Getuisenis" te El-
burg heel't een nieuwe voorzitter: ds. P \ inke, De
Lepelaar 12, 8081 ZZ Elburg. Secretaris is gewor-
den: J. van 't Hof, Wilgenkampweg 24, 8081 BP

Elburg.
Blz. 16: voorzitter van de Bijbeikring Mannen
"Wees een Zegen" te Oene is geworden: B.l-. Hoge-
slag, Wijnbergweg24,8166 KV Emst.
Blz. 17: MV "Onderzoekt de Schriften" te Ermelo
heeft een nieuwe penningmeester: G. van Ma-
lestein, Telgterweg 239, 3853 NJ Ermelo.
Blz. 18: MV "Onderzoekt de Schriften" te Kootwij-
kerbroek heeft een nieuwe secretaris: B. Verhoef,
Veluweweg 86a, 37 7 4 BN Kootwijkerbroek.
Blz. 18: Secretaris van MV "Schrift en Belijdenis"
te Nijkerk is geworden: A. Versteeg, Raadhuisstraat
55, 3861 KR Nijkerk. De penningmeester (R. Vree-
kamp) is verhuisd naar: Ulst 18, 3861 LW Nijkerk.
Blz. 18: Het nieuwe adres van J.H. van Oostende,
voorzitter van MV "Wees een zegen" te Putten, is:

Torenlaan 3C, 3881 CE Putten. Dit adres ls tevens
het correspondentieadres voor alle post. Secretaris

is geworden: M. Schuit, Huinerwal 8, 3882 LX Put-
ten (hij was penningmeester). Penningmeester is
geworden: G. Kraai, Oude Nilkerweg 37, 3882 MB
Putten.
Blz. 20 Secretaris van MV "De Waarheid der
Schriften" te Dordrecht ls geworden:J. Tulp, Graaf
Albrechtweg 5, 3331 HP Zwijndrecht.
BIz. 20: MV "Berea" te Goudswaard heeft een an-
dere secretaris gekregen: R. Huisman, Burg. Zahn-
weg 3, 3267 AB Goudswaard.
Blz. 22: Secretaris van MV "Rondom het Woord"
te Zwijndrecht is geworden: H. Bitter, Pruylenborg
179, 3 332 PE Zwij ndrecht.
812.23: MV "Daniël" te Culemborg is een zogehe-
ten "slapende vereniging".
BIz. 23: MV "lvÍaranatha" te Leerbroek heeft een
nieuwe voorzitter: G. de Jong, Kerkweg 27, 4215
TP Leerbroek.
BIz. 23: Voorzitter van MV "Paulus" te Noordeloos
is momenteel: C. Bikker, Noordzijde f27,4225PM
Noordeloos. Secretaris van deze vereniglng is: A.
Machielsen, Laantje 5-2, 4225 PC Noordeloos.
Blz. 24: Voorzitter van MV "Bewaar het Pand" te
Rijssen is geworden: H. Hoogendoorn, Ooievaar-
straat 19a, 7463 AW Rijssen. Het adres van de se-

retaÍis (4. Beltman) moet gewijzigd worden in:
Oranjestraat 32, 7 467 DZ Rijssen.
BIz. 26: MV "Onderzoekt de Schdften" te Kesteren
heeft een nieuwe seretaris: D. Vengoert, Mesdag-
straat 13,4041 HC Kesteren.
BIz.27: MV "Onderzoekt de Schriften" te Lunteren
heeft bedankt als lid van de Mannenbond.
Blz. 33: R. Vreekamp, secretaris van het Streekbe-
stuur Nijkerk, is verhuisd. Zijn nieuwe adres: Ulst
18, 3861 LW Nijkerk.
Blz.34: Voorzitter van de Streek Schoonrewoerd is:
ds. P.C. van Keulen, Dorpsweg 84, 424I LJ Hoog-
blokland.
B1z. 35: De Streek Veenendaal heeft een nieuwe
voorzitter (ad interlm): ds. R.H. Kieskamp, Ker-
mestein 66, 4013 XH Lienden. Penningmeester
van het streekbestuur is geworden: M. Klumpe-
naar, Produktiestraat 2, 3903 AW Veenendaal.

Wilt u ivijzigingen in het adresboekje aan mij
doorgeven en wijzigingen in het ledenbestand
van uw vereniging aan het Bondsbureau? Hartelijk
dank voor uw medewerkinsl
Ds T rran Rrr roopn .pcr

e-mail: dstvanbruggen@solcon.n1.

6e Themomorgen voor (ionge)
monnen Regio Midden Nederlond

Op 13 oktober 2007 werd in Baarn de 6e regionale
themamorgen gehouden. Om 9.30 uur werden we
met een kort openingswoord verwelkomd door de
dagvoorzitter ds. J.C.L. Starreveld.

Het thema op deze dag was: IN DE WERELD, NIET
VAN DE WERELD.T2



De 1e sprekel prof. dr. W. Verboom, sprak over het
deelthema: Isoleren?
Spreker begint met te zeggen, dat de vraag hoe wij
als christenen in de wereld hebben te leven een
door en door bijbelse maar ook praktische aange-
legenheid is. Deze vindt altiid plaats in de context
van het dagelijkse leven. De eerste vraag die bij dit
thema naar boven komt is, wat verstaan wii bii-
bels gezlen onder de wereld? Spreker onderscheid
hierin twee lijnen.
In de eerste plaats wordt er in de bilbel op negatie-
ve wijze over gesproken. Bijvoorbeeld aisJohannes
zegt heb de wereld niet lief. Dan gaat het om de
wereld als een macht in de samenlevins die zich
keert tegen God. Maar in cle tweede plaats worclt
in de biibel ook op positieve wijze over de wereld
gesproken. Dan wordt de wereld als de geschapen
werkelijkheid van God bedoeld. Die ondanks alle
zonden toch het vooÍwerD van Gods liefde bliift.
Deze twee betekenissen van cle werelcl zien we ook
in onze dagellikse werkelijkheid. In negatieve zin,
een groeiende liberale stroming in ons land die de
normen van God van zlch afschudt. Maar ook een
levenswljze waarin het aismaar om ons eigen ik
draait.
Tegelijketiid is er ook vandaag ons staan in de we-
reld met die positieve betekenis. Dan gaat het om
mensen om je heen waar je er zelf één van bent.
Schepselen van God, wie ze ook zijn.
We zlin als het goed is inderdaad niet van de we-
reld, als die Gode viiandige macht. Dit komt, om-
dat we als het goed is, niet meer van onszelf zijn,
maar van onze Zaligmaker Jezus Christus.
Maar dan zijn we nog wel in de wereld. We hebben
juist omdat we niet van de wereld zijn, omdat wij
in Christus zijn, een bijzondere taak in deze we-
reld. Namelijk om voor Christus te leven en Hem
te dienen.
Spreker stelt dat het kiezen voor het isolement
ten grondslag ligt aan allerlei praktische keuzen.
Zo kennen we als gevolg hiervan de verschillende
zuilen. Eerst de algemene christelijke zuil en toen
deze vervaagde de reformatorische zuil met o.a.
scholen, politieke partij, zorginstelling en krant.
Er zijn veel positieve dingen te zeggen om op
deze wijze de schadelijke invloed van de wereld
bulten de deur te houden. En daarom kunnen we
zeggen dat de isolerende werking van een christe-
lljke school een zegenrijke werking heeft. Al is het
nooit een garantie dat een kind dat op een christe-
lijke school zat ook werkelijk een christen is. Ook
daarvan zijn vele voorbeelden.

De inleider stelt voor, m.b.t. het dilemma isole-
ten, in de leer te gaan bij Abram en Mozes. Abram
komt na een lange reis in het land Kanaàn aan. En
wat doet hij dan? Hii gaat niet naar een plaats he-
lemaal afgezonderd van de Kanaánieten. Waar zou
hij trouwens heen moeten? Nee, hij woont daar
als een vreemdeling, als een gans andere die een
altaar bouwt. Niet voor de afgoden, maar voor de
Heere. Voor Mozes geldt, dat hij was opgegroeid in

de wereld. in Egypte aan het hof van Farao. Cen-
trum van wijsheid, kunst, rljkdom en afgoderij.
Door en door doortrokken van haat tesen de God
van Israël enZijn volk. [.n Mozes moest kiezen tus-
sen een tijd te genieten van de zonde, of kwalifk
behandeld te worden met het volk van God. En
Mozes koos. Hij zei nee tegen Eg,vpte en ja tegen
God.

De 2e spreker, prof. dr. G.C. den Hertog, sprak over
het deelthema'. Integreren I
De inleider begint zijn lezing met een stukje over
de reformatie. Heel kort na die 31 oktobeÍ 1517
heeft men Luther gevraagd om eens kort en bon-
dig uiteen te zetten waar het hem in de reformatie
om ging. Toen heeft hij het boekje ,,De vrijheid
van een christenmens" geschreven. Het ging om
wat ware vrilheid is in alle richtingen. Vrijheid
voor het aangezicht van God. Vrilheid van het ei-
gen ik. Vrilheid van de schuid van de zonde, van
de vloek van de wet, van de macht van de boze. En
die vriiheid, dat is de reformatie.
Ook prof. Den Hertog geeft Abram als voorbeeld.
Abram komt in een land dat hem wordt voorse-
steld als een land dat overvloeit van melk en ho-
ning. Maar als er niet genoeg weidegrond is voor
de uitdijende kudde onder de zegen van God, stelt
hij Lot zlin neef voor de keuze. Maar wel binnen
de grenzen van het beloofde land. Vrijheid in ge-
bondenheid. Spreker denkt dat dit de manier is
waarop wij met kinderen en kleinkinderen moe-
ten omgaan. Daar ziï iets van vdjheid ln, maar wel
binnen de lijnen en de belotte en de geboden van
de Heere.

Na de beide inleidingen was er de gelegenheid om
vragen te stellen, waaruit de grote betrokkenheid
van de aanwezigen bleek.

'Met twee honden
hangen oan beloften'

'De vreugde van het geloof kan tegen een stootie.
Het hangt niet af van mijn stemming, maar van
Zijn stem.' Dat zei prof. dr. A. de Reuver zaterdag
17 november in Papendrecht.

De emeritus hoogleraar was een van de sprekers
op de gezamenlijke themadag van de mannen-
bond van de Chdstelilke Gereformeerde Kerken
en de Hervormde mannenbond op gereformeerde
grondslag.

Tijdens de morgenbijeenkomst sprak proi. dr.
W.H. Velema over 'De zekerheid van het geloof'.
De kern van de boodschau is dat zekerheid niet
in mensen ligt, zo benaclrukte hij. 'De zekerheid
llgt in Hem, Die ons doet geloven en geeft te gelo-
ven. God komt met Zijn beloften tot ons. Je kunt
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niet geloven zonder de beloften en zonder de be-
lovende God. Het gaat namelijk om de God van de
beloften. De Heilige Geest moet de beloften in het
hart brengen. God begint; niet wij.'
Allerlei misverstanden en onduidelljkheden liggen
volgens de emeritus hoogleraar in het feit dat die
structuur niet goed gezien wordt. 'Het is geweldig
dat we mogen beginnen bij God, Die met ons wil
beglnnen. Ik heb vroeger wel verkeerd in kringen
waar men begon bij de mens; bil ziln ongeloof en
zijn onkunde. Daar bleef men in ronddraaien en,
om het zo maar te zeggen, in wroeten. Maar dat
bracht een mens niet verder. Zo kwam je er niet
uit, je werd er niet bovenuit getild.'
Om de zekerheid van het geloof te eÍvaren, 'moe-
ten we bij de Heere God zijn', aldus prof. Velema.
Het is volgens hem goed om de waag te stellen
hoe het is met de beleving van cie zekerheid van
het geloof. 'Weten we daar door genade van te zin-
gen en te getuigen? In de groei van het geloof is er
als het goed is ook sprake van groei in de kennis
van de drie personen.'
'A1s ik in mijn eigen leven kijk, begon het bij de
Heere Jezus', vervolgde de oud-hoogleraar. 'Hij
leidde mij naar de Vader. Maar in de derde fase heb
ik ook heel persoonlijk de Heilige Geest leren ken-
nen. Zo heb ik niet alleen miin Heiland en miin
Vader leren zeggen, maar ook mijn Heilige Geest.
N{aar broeders en zusters, wij bliiven bedelaars. De
Heere laat ons op de positie en plek van een be-
delaar. Een bedelaar wordt door God echter niet
weggestuurd.'

's Middags sprak prof. dr. A. de Reuver over 'De
blijdschap van het geloof'. Er wordt, zo gaf hij aan,
nog wel eens in tegenovergestelde zin gesproken
over blijdschap. 'Aan de ene kant: het liikt wel als-
of iedereen tegenwoordig blii is. Alsof dat zomaar
gaat. Handenklappend.'
'Daartegenover staat een categorie die ook over
biijdschap spreekt, maar vanuit een andere wind-
richting', aldus de emeritus hoogleraar vanwege
de Gereformeerde Bond. 'Wht zien die christenen
er toch droevig en somber uit. Waarom is het al-
lemaal niet wat blijer in de kerk?'
lblgens prof. De Reuver staan beide groepen 'in
bepaald opzicht op hetzelfde standpunt: ze zljn
beschouwer, ze staan aan de kant. Ze laten een
kritisch, klagend geluid horen. Dat is echter vreug-
deloos en vruchteloos. Laten we ons liever in het
gevolg van Paulus voegen. In de Filippensenbrief
beschrijft hij een veel uitnemender weg. Vanuit de
gevangenis getuigt hij van zijn eigen bliidschap.
Paulus oraat er niet over. maar eruit.'
Een fiappant gegeven, lichtte de inleider toe, is dat
Paulus deze blijdschap niet vanzelfsprekend vindt.
'Paulus spoort eÍtoe aan. Blijkbaar hebben Gods
kinderen dit nodig. Het geloofsleven lijkt op elek-
triciteitsdraden. Zo zijn ze boven en daar zakken
ze weer naar beneden.'
'Blijde christenmensen verliezen zich niet in een
roes van uitbundigheid', aldus de emeritus hoog-

Iercar. 'Ze hebben nog wat te wensen. Gewoon
omdat er nog wat te wachten staat. De beloften
zijn nog verhuld voor het oog. Maar ze hangen
met twee handen aan de beloften van het Evan-
qelie.'
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Met dÍoefheid geven wij kennis, dat de Heere,
voor ons zo plotseling, op Zrjn tijd en wijze
van ons heeft weggenomen ons trouw en mee-
levend lid

HERMANUS ROZENDAAL

in de leeftijd van 77 jaar.

Ziin betrokkenheid bij onze vereniging zullen
wij missen.
De Heere sterke en vertÍooste ziin vrouw, kin-
deren en verdere famiiie in dit grote verlies en

heilige deze roepstem aan ons aller hart.

Bestuur en leden
Herv. Mannenver. ,,Rond het Woord"
te Croot-Ammers

Groot-Ammers, 3 december 2007.

'k Heb and'ren al de rechten vctn Uw mond
met lust verteld, hen vlijtig onderwezert.

Psalm119:7ber.

Donderdag 29 november jl. kwam er toch nog
vrij plotseling een einde aan het leven van

ALBERTVAN OMMEN

Hij mocht de gezegende leeftijd van 85 jaar

bereiken.

Vanaf de oprichting van onze vereniging in
1917 is hij een bijzonder trouw en meelevend
lid geweest en begiftigd met gaven van hoofd
en hart leidde hij haar vele jaren op een voor-
treffelijke en integere wijze.
Met dankbaarheid gedenken wij onze broeder
voor wie een beter 1ot is bereid.
Wij bidden zijn vrouw en kinderen Gods ver-
troostende nabijheid toe.

Bestuur en leden
Mannenvereniging,,Calvijn"

November 2007
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Die, rn kortstondig ongeneugt

Mij ehtdeloos verheugt.

Psalm43:4berijmd

Met droefheid geven wij kennis dat voor ons
onverwacht, is overleden ons trouwe lid

EIBERT TIMMER

op de leeftijd van bijna 84 jaar.

De Heere troostte zijn kincleren, kleinkinderen
en verdere familie.

Bestuur en leden
van mannenvereniging
,,Schrift en Beliidenis" te Putten

November 2007.

WOORDEN VAN KOHLBRUGGE:
Het Woord werd vlees

Kohlbrugges belijdenis
Leerrede over Rom. 7 : 14 .............
n^-^-^l 4)cll .............

De Heiiige Geest..............

Bevel is bevel..............

Eén, twee of drie zonden?.........................

Wat is zalig worden?

Dankbaarheid

Zoons des Vaders............

j,,r-
(a

m-2
alm- 2

ili_)

o-2
n-2
d-2

MEDITATTES:

De Christus van de Schriften
Handelingen 8 : 35............. i- 3

OokJezus gedoopt

Marcus 1 :9-11 f- 3
Zwijgende Zaligmaker

Jesaja 53 : 7m............... m- 3
Volhardend

Handelingen 2:42............. ilj-3
Prijsuitreiking

2 Timotheus 4 : 8................ s- 3

Zalige vervolgingl?

,,Maar ik vertrouvr op U, o HEERE!
Ik zeg: Gij zijt mijn God."

Psalm 31 : 15

Met droefheid geven wij u kennis van het over-
lijden van ons 1id en onze oud-voorzitter

WOUTER CORNELIS GEENEN

op de leeftijd van biina 97 jaar.

De Heere vertrooste en sterke zijn achterblij-
vende vrouw, de kinderen, kleinkinderen en
verdere familie.

Bestuur en leden van de
M.V. ,,Troffei en Zwaard"
te Sprang

Sprang-Capelle, december 2007.

BIJBELSTUDIES O.T.:

t-1
f-4

m-4
alm- 3

jti-4
a-5

s-4

Mattheus 5 : 10-12.........

Huilend de kerk uit
Spreuken 10 : 7b...........

Een mens van God gezonden

Johannes 1 : 6................

Nehemia 2

Nehemia 4.................... o- 4

Nehemia 5.................... n- I
Nehemia 6.................... d- 4

BIJBELSTUDIES N.T.:
Bestrilding van een dwaalleer

Kolossensen 2: 4-75 j- 7

In Christus is het heil volkomen

Kolossensen 2: 16-3: 4......................... f- B

Leven in heiligmaking

Kolossensen 3:5-17 m- B

Verschillende levensstaten,

de wáarde van gebed

Kolossensen 3 : 18-25 alm- 6
Persoonlilke mededelingen, gÍoet en zegen

Kolossensen 4 :5-18 j/i- 8

De wonderbare visvangst

Lukas 5 : 1-11.

De geliikenis van de barmhartige Samaritaan

o-3

n-3
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De gelijkenis van de onbeschaamde vriend

Lukas 11 : 1-13.............. .. o- 7

De gelljkenis van de rljke dwaas

Lukas 12 :13-21............ .. n- 7

De gelijkenis van de verloren zoon

Lukas 15 : 11-32............ .. d- 7

VAN DE VOORZITTER:
Een nieulv jaar;

Ds J. r'an Wier 60 jaar predikant ........... i-13
We1 in de wereld, maar niet van de rvereld;

Uit de BestuursveÍgadering f-13

NÍeeleven; Huishoudelljke Vergadering;

Vakantie alleenstaanden; Open gesprek m-13

Dankbaarheid; Naar Goudal alm- 9

Gouda 2007; Bijbelstudies; Bondsdag

Vakantie-tijd ilj-12
Weer beginnen;

Huishoudelijke Vergadering a-10

Bondsdag; Schipper naast God s- 9

Bondsdag; Uit de Bestuursvergadering..... o-10

Na de Bondsdag; Meeleven. n-IZ
Advent........... d-10

OPMERKELIJK:

Letterknechtedj? ................. j-14

Hier en hiernamaals... f-14

Wat doen we met de apocriefen? m-13

De onveranderliikheid van Gods beloften i/j-13
Is de kerk er voor anderen?........ a-11

Kleur bekennen.................... s-10

Zuinig zijn op het erfgoed

van de Reformatie................. o-11

Danken voor de gemeente....... n-13

Zijn er overeenkomsten tussen

bevindeli j k geref ormeerden

en de pinksterbeweging? d-10

VRIJE ONDERWERPEN:

Exploitatlerekerring 2006.... a/m-10

De Heilige Doop.............. ... a/m-11

Openingswoord

Huishoudelijke Vergaderlng 4,3
Predikingengericht(1)............................ a-72

Prediklng en gericht (2) , ........ .... s-l1

De schepping en de zondeval van de mens

N.G.B. artikel 14 en 15 o-I2
Openingswoord Bondsdag 2007............... n-10

ORGANISATIENIEUWS:
Bestuursverkiezing ............... j-15

Wi jzigingen adresboekje 2005 ..................
I ezino

Vakantie Alleenstaanden ..........................

Uitnodiging Huishoudelijke Vergadering.

Jaarverslag 2006-2007

Ultnodiging Huishoudelijke Vergadering.

Verslag Hulshoudelijke Vergaderlng.........

Wi jzigingen adresboekje 2005 ...............,..

Streekvergaderingen............

Regionale'Ihemadagen.

Wijzigingen adresboekje 2005 ..................

Regionale Themadagen 2007 ....................

Uitnodiging Bondsdag 2007 .....................

Bondsdag Huishoudelijke mededelingen .

Uitnodiging Bondsdag......

Regionale Themadagen 2007 ....................

Wijzigingen adresboekje 2005 ..................

6e Themamorgen regio Midden-Ned........

Bijeenkomst N{annenbond Papendrecht..
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BOEKBESPREKINGEN:

In de ieer bij Luther

(Drs. P.J. Vergunst red.)..................,.......

Kleine geschiedenis van de

geref ormeerde gezindte

(Drs. M. Golverdingen) .........................

Licht op Markus en Licht op Lukas

Iohn Blanchard) .................

Doop en Kerk (Dr. P.L. Voorberg)

Een hand boven je hoofd,

over zegenen in leer en leven

(Drs. J. Westland).................

Tanach...........

Al iong naar huis (Ds. H. Visser)

Jeremia. Profeet tussen gericht en genade

(Ds. H. Visser)

Volhardend Vertroulven
(Ds. A. van der Zwan)

Een lied in de levensavond

(Dr. W.H. Velema).........

Rcvius, dichter, denker, dominee

(Enny de Bruijn en Henk Floriln)..........

Uit de geschiedenls van hervormd Putten

(G.H. Kruijmer red.).............

ADVERTENTIES:

i-16; f-16; m-15; a/m-15; i/l-15; a-15; s-15;

o-15; n-16 en d-14

i-1 s

m-1,1

s- 1.1

s-1 3

s- 1-l

s-I-l

o-15

r.t- 1.1

n- 15

n-15

n-15

n-16

r

S
b
È
F

>
qJ

16


