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Kohlbrugges belijdenis

Kracht heb ik niet om mijzelf te bekeren; kracht
vond ik niet om Gods gebod te bewaren, hoe ik
het ook wilde en mijn best deed, - kracht vond ik
niet om mij tot God te wenden, kracht niet om een
enkele zucht ult te stoten, kracht vond ik niet om
één belachelijke zonde, zwak als een spinneweb, als
een veÍgane draad te verscheuren, - kracht vond ik
niet tot weerstand tegen de wereld en haar smaadl
- en juist daar waar ik zo krachteloos was, heb ik het
beleefd, dat de Heere de sterkte is van Zijn volk...
sterk ben ik nooit seweest dan in des Heeren kracht.
Vrolijk ben ik nooit geweest dan in de vreugde des

Heeren.
Dat heb ik ervaren van mljn jeugd af: ik ben door
alle radeloosheid heengekomen, maar niet mensen,
doch de Heere alleen, Hij heeft gehoord, Hii
heeft geholpen, toen ik aan de rand van de

afgrond lagl
Ik kan voor u staan, o mens/ als een levende
getuige van wat de Heere aan hen doet, die
op Hem wachten; als een levende getuige,
hoe goed hij eraan toe is, die tu het Woord bliift.
Niet lk, maar het levende getuigenis uit mijn mond,
Christus, zal in u, die duisternis ziit, schijnen, zodat
gij Hem zien zult. Ik oefen het predikambt niet uit
als een handwerk, om daarvan te leven, of daarvan
eer, gewln en genoegen te hebben, maar ik dien u als
iemand, die ook dood was in zonde en ongerechtig-
heid, maar dle toch nooit ofte nimmer beschaamd
werd, wanneer hij zich op het Woord verliet.
Ik ben geen speelman, maar getuig waarachtige
woorden, nl. dat het einde aller dingen nabij is, en
dat men zich nlet met maskers en lappen dekken
kan tegen de toorn van het Lam. Blijft bij de Waar-
heid die ik u heb medegedeeld, waarop ik leef en
sterf, en waarvan ik weet, dat het dat is, wat alle eeu-
wen door, de beste leraars der kerk en onze trouwe
reformatoren op grond van Gods Woord geleerd
hebben. Ik sterf daarop en heroep van alles wat ik
gescltreven heb en gij in handen hebt, geen tittel en jota.
Ik weet, dat het Gods woord is ín zuiver goud en zilver,
want ik heb niets uit de mouw seschud - maar uit
het dÍepste lijden heb ik het u meegedeeld - ik, die
iedere dag, ja, elk uur, elk ogenblik mij afhankeliik
voel van vrije genade en erbarmingen Gods, ja, da-
gelijks voor zijn genade-troon kruip als een worm
in het stof.
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ffiffiwM&KmK&w Ds. A.D. Goryrnr

Johannes de Doper was uitgezonden om
de weg des Heeren te bereiden en het volk
voor te bereiden op Zijn komst en werk.
Om Hem aan te wijzen aan het volk: "Zie
het Lam van God".

Maar dan moest hil Hem eerst zelf ontmoe-
ten, Dat gebeurde bii deJordaan waarJohan-
nes mensen doopte. Hij had er al velen ge-
doopt en op zekere dag kwam ook Jezus bil
hem. "Het geschiedde in diezelfde dagen".
Dat liikt het Kerstevangelie wel. Ook dit is ge-
schiedenis. Echt gebeurd. Jezus kwam eÍ spe-
ciaal voor uit Nazareth in Galilea. Hii wilde
ook gedoopt worden, al wilde Johannes dat
niet. Zie Mattheris 3, waar deze geschiedenis
uitgebreider aan de orde komt. Wel gedoopt
worden, maar zonder bekering. Bij Jezus niet
wat er staat in vers 5: "beliidende hun zon-
den". Hij had geen inkeer, afkeer en omkeer
nodig. Galiiea wordt speciaal genoemd voor
lezers die niet op de hoogte waren van het
land. Galilea was in de ogen van het heilige
Jeruzalem veracht en dan ook nog Nazareth,
waar Hij opgroeide. Nathanaël zal straks zeg-
gen: "Kan uit Nazareth iets goeds zijn?"
Gedoopt worden, want Jezus wil op ande-
ren niets voor hebben. Wat anderen deden,
lieten doen, dat wil Hij ook. Hij wil, hoewel
zonder zonde, de Zondebok zijn. Alles op
Zich nemen. Dat valt niet mee als je de zon-
debok bent. Dan krijg je immers van alles de
schuid. Dan worden de dingen fou betaald
gezet. Sommige mensen maken dat mee.
Soms in de kerk. Jezus onderging dat vrij-
wiltig. Hii vernederde Zich onpeilbaar diep.
Lees het maar in Fillipensen 2. De Schepper
gedoopt door een schepsel. De Heilige door
een onreine. God door een gewoon mens,
net als wij. Onderdompelen in Jordaanwater.
Dat komt uit het onbetekenende Galilea en
stroomt naar de Dode Zee, waar alles sterft.
Alsof Hii Zelf de dood heeft verdiend, onrein
is, gewassen moet worden. Het is onze dood.

Ook lezus gedoopt

Marcus 1 :9-71

Vanwege onze zonde. Hij wordt tot zonde
gemaakt, schrijft Paulus later (2 Korinthe 5 :

2l). Hii wordt begraven in het doopwater. Hil
gaat helemaal onder. Dat is profetie van het
kruis. Wat een hoge eer geeft Jezus de doopl
De doop kan geen kleine zaak zijn, als Jezus
Zich liet dopen en het doopbevel gaf. Laten
we echter nooit vergeten, dat wil van buiten
gedoopt kunnen zijn met water zonder dat
we van binnen gedoopt zijn door de Heilige
Geest.

Terstond (dat woord staat 42 x in Marcus, het
kortste Evangelie) toen Jezus uit het water
op de oever kwam, zag Hij de hemel open-
gaan, openscheuren eigenlilk. Een scheur in
de hemel, je kon er in kijken. Dat had Jesaja
gebeden en met hem het volk: "Och, dat Gij
de hemelen scheurde" (|esaja 64 : 1). Jezus
kwam uit de hemel en nu keek Hij in de he-
mel. Vandaar zag Hii een duif komen. Maar
in de gedaante van die duif komt de Heilige
Geest. Er staat niet, dat die duif de Geest is,
dat Hil er in zit. De Geest is onzichtbaaÍ,maaÍ
de duif betekende de Geest. Vergeliik de Pink-
stertekenen: wind, vuur en talen. Johannes
stond erbii en keek er ook naar ZieJohannes
7 : 32-33, hii zag de Geest gelijk een duif op
Hem neerdalen. Jezus is ontvangen van de
Geest, Hii bezat de Geest al, van kindsaf aan.
Nu wordt Hij door de Geest gezalfd, ingewijd
en ingeleid tot Zijn dienst, Zijn Messiaswerk.
Nu wordt Hij bekwaam gemaakt. Het neerda-
len van de Geest herinnert aan de beloften in
Jesaia dat de Geest op de Messias zou rusten.
Zie 7I :2; 42:1 en 61 : 1. Van begin af aan
was de Geest er al en net als nu zweefde Hij
op de wateren. De geschiedenis herhaalt zich
al maar. Voor wie het wil zien en geloven. De
Geest zet Jezus aan ïot ZIjn verlossingswerk,
vergevingswerk, verzoeningswerk en vredes-
werk. Dat laatste brengt ons bij de vredesduif.
Hij komt vrede brengen. Niet vanwege de
bezettende Romeinse macht, maar vanwege
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Hosea 8

de oorlog met God in zondaarsharten. Is dat
werk voor ons persoonlijk ook nodig? Heb-
ben wij veriangen naar dit alles wat Jezus
komt doen?

Bii het zichtbare komt nu ook het hoor-
bare. Net andersom als bij de sacramenten.
Er klinkt een stem uit de gescheurde hemel.
Vaders stem tot Ziln Zoon: "U bent Mijn ge-

liefde Zoon, in Wie Ik Miin welbehagen hebl"
De geiiefde is meestal de eniggeborene.
Bij de verheerlijking op de berg zegt de Va-

der er bij: "Hoort Hem" (Mattherls 17 : 5). We

moeten deze Zoonhoren. Hem gehoorzamen.
Psalm 2 voegt er aan toe: "Kust de Zoon".
De duivel trekt het direct al in twiifel: "lndien
Gii Gods Zoon zIit" (Mattheiis 4 : 3-6). De

Aangezien er van dit hoofdstuk moeililk
een verdeling te maken is, behandelen we
het vers voor vers.

Vers'l

De profeet kreeg van God bevel de bazuin aan
de mond te nemen. Hij moet een alarmsignaal
geven, vgl. 5 : B. Als een wachtpost. Volgens
Calvijn heeft Hosea niet echt geblazen. Is het
huis hier de tempel? Waarschijnlijk het volk,
de tien stammen. Ook in vers 2 en 3: IsraëI.

De oorlog dreigt. De vijand zal aanvallen. Be-

doeld is Assyrië. Israël vertrouwt op zijn ver-
kiezing als volk van God. Ze n;Jlen wel veilig
zijn tegen onheil. God verklaart hen echter

de oorlog. Wie niet horen wil, moet een keei
voelen. Zoals een arend zich stort op ziin
prooi, zo komt de vijand tot IsraëI. Als een

arend wil zeggen: spoedig. Een arend of ade-

laar legt in korte tijd een grote afstand af. De

ondergang is nabij. Het kan ook ziin een gier.

In de Bijbel is gier negatief en arend positief,
vgl. Ex. 19 : 4 en Deut. 32 :71. Zie ook 2 Sam.

1 : 23; Jer. 4 : 13 en Klaagl. 4 : 19.

duivel is door velen gevolgd. Ook heden, tot
in de kerken toe: Jezus is wel een voorbeeldig
Mens, maar niet de Zoon van God. Mensen
maken er van: Hij is àls de Zoon. Hij wotdt
Zoon genoemd. De Vader zegt: Hij is hetl
Gods welbehagen is in Hem. Zijn welgeval-
len. Ziin vreugde. En zo ook in ons. Zoals de

engelen in de Kerstnacht zeiden: "ln de men-
sen een welbehagen".
Hier wordt de Zoon ons voorgesteld, ja zelfs

aangeboden, om niet, zonder geld en zonder
prijs. In grote zondaarsliefde. Openlijk, in de

open lucht, hoorbaar bil de Jordaan. Ook nu
is de hemel nog geopend. Hij staat open, ook
voor u. Kust de Zoon. Omhels Hem in geloof.
Zoek de Heere en leef. Laat u dopen. Leef als

gedoopte.

Ds, A.D. Gottrnr

Een gier is het toonbeeld van snelheid en

vraatzucht. De oorzaak is bekend: overtreding
van Gods verbond, ze ziin bondsbrekers, en
afval van Gods wet. Het verbond ovettreden,
vgl. 6 : 7, en de wet, vgl, 4 : 6 en 8 : 12. Wet
en vebond horen bii elkaar. De wet was in de

dagen van Hosea kennelijk al voot een deel

schriftelijk vastgelegd, zie vers 12.

Let op dat de Heere zegt: Mijn verbond en

Miin wet. Bij monde van Hosea. Hij is geheel

met zijn profetische taak vergroeid, zie 4 : 1..

"Wat een zegen, dat de Heere eerst nog een

waarschuwing laat horen" (Westerink). Wat
een geduld met Zijn volk en met ons!

Vers 2

Toen de vijand naderde hebben ze kenneliik
geprobeerd de situatie te redden door tot God
te roepen. De gebruikte terminologie zou eï

op kunnen wijzen, dat er een godsdienstige
samenkomst werd bijeengeroepen om het
door hen geschonden verbond te herstellen
en in een collectieve klacht de nood aan God
voor te leggen. Zij belijden dat zii de Heere

willen erkennen als hun God. Ze leven nog
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steeds in de veronderstelling dat het nog wel
een beroep kan doen op de verbondstrouw
van de HEERE. Wij kennen U tochi Ze besef-
fen echter niet hoezeer ze aI van God ver-
r.reemd zijn geraakt. Hoe afuallig ze al zijn.
Wi] kennen U, zte 4: 1, 6 en 6:3. Niet met
het hart, 7 : 14. Zelfmisleiding. Huichelarij.
God bestraft dat. vgl. Matth. 22 : 7g uit de
mond van Jezus: "Huichelaars, waarom ver-
zoekt u Mii?" (HSV)

Vers 3
Het antwoord komt in dit vers. Hun moeite is
vergeefs. Ze roepen wei de Naam van God aan
en beweren wel trots dat zij het volk van God
zijn en proberen het geluid van de bazuin te
overstemmen. Precies als in 6 : 1-6 laat God
Zlch ook hier niet door zo'n formeel gebed
en zo-n oppervlakkige belildenis vermuïwen.
Ze hebben het goede verstoten, verworpen,
van zich af gestoten. Het goede, vgl. Amos
5 : 14, Gods Wet, Micha 6 : 8, Gods verbond.
Niet het aanroepen van Gods Naam met de
lippen, ook niet de uiterlijke offerdienst als
zodanig doet hen delen in Zijn gunst. De vij-
and komt, zal hen vervolgen. Achtervolgen.

Vers 4
Er zijn twee hoofdzonden in Israël. Op poli-
tiek en religieus terrein,
a. De gelvelddadige troonswisselingen na

koning Jerobeam II. Ze maken zichzelf ko-
ningen en voÍsten voor het vaderland weg.
Zonder God er in te kennen. Hij kent hen
niet. Alleen het Davidische koningschap
heeft toekomst, vgl. 3 : 5. Met oog op de
beloofde Messias. "Christus werd echter in
Ziin type veracht" (Calviin). Er was sprake
van paleisrevoluties, vgl.7 :3-7.

b. De afgodische beeldenverering, vooral de
kalverdienst, zie vers 5. Die leidt tot on-
dergang van het volk. Niet alleen konin-
gen hebben zij dus zelf, buiten God om,
gecreëerd, ook goden, afgoden die een af-
gang zijn. Van hun eigen zilver en goud.
Beelden van dood metaal i.t.t. de levende
God. Wie ziln kapitaal te gronde wil rich-
ten moet het maar steilen in dienst van af-
godedj. Ook heden! De afgodsbeelden zul-
len vroeg of laat vernietigd worden. Tegen
Gods wil dus een nieuw koningschap en
een nieuwe godsdienst. Zijlaten zich niet
door God regeren. Dat komt hen duur te
staan.

Vers 5
Uw stierkalf heeft u verworpen, o Samarial
Een kalf i.p.v. de ware God. Niet de viiand
zal u wegvoeÍen naar een ver land, maar uw
kalf zai dat doen. Beelden van een fonge stier
waren opgericht in Dan en Bethel. Zie 1 Kon.
12 : 28v. Niet in Samaria, maar dat was de
hoofdstad. Van de afgodsbeelden verwachtte
men vruchtbaarheid van land en vee. Hierte-
gen is Gods toorn ontbrand. Een uitdrukking
die vaak gebruikt wordt bii afgoderij. Zie Ex.
32: l}v; Num.25 : 3; Deut. 11 : 17. Gods
toorn is bif Hosea uiting van een liefde die
hoopt door de oordelen heen het volk te kun-
nen behouden. Gods liefdel Maar zij reinigen
zlch niet van de afgoderij. Hoe lang nog? Het
duurt al twee eeuwen. Elke nieuwe generatie
heeft gewandeld in de voetstappen van de
vorige. Slecht voorbeeld doet slecht volgenl

Vers 6
Weer het kalf uit Samaria. Een werkmeester,
ambachtsman, heeft het gemaakt. Het is geen
god. Beelden, afgoden zijn mensenwerk. Wat
een dwaasheid om er voor te knielen. Zie Jes.
44 : 10r,'v. Israël had het gezien in Egypte en
in Kanaàn, maar het is toch eigen schuld. Tot
spaanders of splinters of puin zal het worden,
Waarschijnlijk beelden van hout met goud
en zilver overtrokken. Ze zljn machteloos
om een mens te beschermen. Ze helpen niet.
Calvijn wiist op het bijgeloof van de pausge-
zinden met hun beschermheiligen waarop ze

vertrouwen.

Vers 7
In dit vers komen we een bekend spreekwoord
tegen: "Zij zaaien wind en zulien storm oogs-
ten". Je krijgt loon naar werken. Je krijgt de
rekening van ie gedrag gepresenteerd. Zie
Spr. 22 : 8; Gal. 6 : 7. Wat een mens zaait,
zaI hij ook maaien. Trek de lijn maar door
naar Matth. 13. Israël heeft wind gezaaid,
zij zullen stormwind of wervelwind oogsten.
"Wind zaaien is niet anders dan een zekere
schijn ophouden, waarmee zij hun godde-
loosheid bedekken. Zij lijken godvruchtige
vereerders van God, maar schieten ernstig te
kort. Aan hun handelingen ontbrak geloof"
(Calvijn). Het zaad zal niet opkomen, er zal
geen koren groeien, geen meel om te bakken
of vreemdelingen zullen het nemen. Daden
van mensen hebben gevolgen, goed of slecht.
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Wind is hier beeld van wat ijdel, waardeloos
is. Zo was het leven van Israël en de gevolgen
zullen er naar ziin. Op een stoÍmachtige ver-
woesting zal het uitlopen. Misoogst, voedsel-

schaarste, roof. Heel fundamenteel voor een

boerenvolk als Israêl toen was.

Vers 8

Een door storm vernielde oogst en als er nog
iemand van profiteert dan is het Assur, dat
Israël wegstormt uit het land der vaderen. Is-

raël is bil de heidense buren zijn prestige he-

lemaal kwijt. Het is gelijk geworden aan een

voorwerp waar niemand behagen in schept.

Als afgedankt aardewerk, vat of kruik. "Een

vodje papier in de pruilenmand" (v. Gelde-

ren). Israël telt onder de volken niet meer

mee. Uiteindelijk kwam dat doordat het ziin
eigenlijke waarde als verbondsvolk had pdis-
gegeven. In de politieke noodsituatie ver-

trouwde het niet op God. Zii probeerden de

gunst van de vijanden te winnen door grote

sommen geld als tribuut te betalen en zich
als vazalstaat van Assur afhankelijk te maken.
Calvijn wiist erop dat niet aileen de voorra-
den van Israël worden verslonden, zie vers 7,

maar het gehele volk zelf.

Vers 9

Uit eigen beweging heeft Israël zich begeven

tot een andeq alsof er geen God is in Israël,

Die hen helpen wil en kan. Ze hebben Assur
gevraagd om hen te verslinden. Ze hebben
zichzelf vergooid.
Zij lijken op de wilde dieren. Geen woudezel
maar wilde ezel, levend op de steppen. On-
tembare beesten, Jer 2 : 24. Yan die wilde
ezels hadden ze kunnen leren. Die dieren
zonderen zich af, ze leven weliswaar in troe-
pen, maar wel in eenzaamheid en niet in de

nabiiheid van mensen.

Veldkamp schrijft ovet:,,Verstandige ezels".

Was Efraïm toch maar zo verstandig geweest

als een ezel! De zonde heeft ons niet alleen
slecht, maar ook dom gemaakt. Efraim is niet
de eerste, maar helaas ook niet de laatste ge-

weest aan wie deze schuldige dwaasheid ver-
weten moet worden, schtiift hij.
God nam de plaats in van echtgenoot die aan

Israël trouw had beloofd. Zij hebben echter
de huwelijkstrouw geschonden. Vrouwe Is-

raël gedraagt zich nog erger dan een prosti-
tuee. Die biedt zichzelf aan voor geld, maar
Israël geeft geld toe om de machthebbers als

minnaars te kriigen.
Weer het geestelijk overspei van hoofstuk 1

en 3.

Overspelers ziin ingehuurd, zie Eze. 76 : 22v.

Efraïm dringt haar liefdegeschenken op, i.p.v.
hoerenloon te ontvangen.

Vers l0

Dit vers is vrij duister, zegl de Korte Verkla-
ring. Dat is dan ook wel te zien aan de ver-

schillen in vertaling en verklaring. Ook Cai-

vijn is die mening toegedaan: ,,Deze plaats

kan verschillend worden uitgelegd. "

Hoe Israël ook om vriendschap werft, de Hee-

re zal het onder de volken verstrooien. Dan
zullen ze een weinig tiid, 70 jaar van balling-
schap, ophouden met het aanstellen en het

zalven van koningen.
In de Kanttekening van de NV 1951 lees ik
iets opmerkelijks: ,,Hier staat tussen de vele

onheilsdreigingen in eens een heilswoord,
dat ongetwijfeld uit een ander verband af-

komstig is. Er is bedoeld, dat zelfs uit de bal-
lingschap God Ziin volk vergaderen zai. Lp.v.

,,nu" Ieest men beter ,dan". Gedacht wordt
aan de heilstijd."

Vers 11

Nu gaan we oveÍ van de politiek naar de cul-
tus.
De profeet vaart opnieuw uit tegen de afgode-

rij van het volk.
Ze bedriegen zichzelf ermee. Aan godsdienst
en offers geen gebrek in Israël. Het is al schijn-
vroomheid.
Het parool was: Bouwt maar altaren, het zijn
er nooit te veel. Brengt maar slachtoffers,
tienden, Iofoffers, vgl. Amos 4 : 4-5. Slacht

maar brandoffers, spijsoffers, dankoffers, vgl.

Amos 5 : 2I-22. Zang en muziek, Amos 5 :

23. Vergeet vooral de zondoffers niet, 4 : 8
en in dit vers. Zo dacht Efraïm en zo deed

men. Zo voeren ze aldoor hun saldo op bii
Hem, Wiens Naam Jahweh zij nog altiid in
de mond namen.
Altaren ter ontzondiging en ook ter bezon-

diging. Elk altaar, in deze geest gesticht en

onderhouden, is et in de ogen van de Heere

één te veel.



Met hun vele altaren hebben ze hun zonden
vermenigvuldigd. Geen verzoening en geen
vergeung.

Vers 12

God had Ziin wil opgeschreven. Ook t.a.v. de
cultus. Tienduizendvoudig of in menigte, de
SV heeft: voortreffelijkheden. Er bestonden
dus in de dagen van Hosea al geschreven
wetten. Zie Ex. 24 : 4 en 34 : 28; Deut. 31

: 9; 1 Kon. 2 : 3; 2 Kon. 14 : 6. De Deute-
ronomische wetsprediking moest aIIe 7 iaar
worden voorgelezen. Wellicht hebben som-
migen daar ook aantekeningen van gemaakt.
Efraïm neemt het echter niet in acht. Alsof
het hen niet aanging. Hoewel de Heere Zijn
Wet aanprijst. Ze achten het als iets vreemds
of van een vreemde god, Ze staan innerlijk
vreemd tegenover Gods wet, ze begrijpen er
niets van.

Vers l3
Met hun offers dienden ze niet alleen de
goden zogenaamd, maar vooral ook zich-
zelf. Het liefste brachten ze offers waaraan
een maaltijd was verbonden. Maaltijdoffers,
slachtoffers, vgl. Lev. 7 : 14. Israël is slechts
geïnteresseerd in het vlees van de offers, de
priesters voorop. Quasi-offers.
De Heere heeft in die offers geen welgevallen,
omdat ze niet met de rechte gezindheid en

overeenkomstig Zijn wil en wet worden ge-

bracht,Jes. 1 : 13.

Gods vonnis is dan: terug naar Egyptel Vgl.
9:3en11:5.
De toestand van slavernil in Egvpte za| Ie-
rugkeren in Assur. Daarmee is Gods klassieke
heilsdaad ongedaan gemaakt, Ex. 20 : 2 en
Deut. 5 : 6. Vgl. Deut.28 : 68.
Bij de wegvoering van Assur en later naar Ba-
bel zijn er velen naar o.a. Egypte gevlucht, Jes.
11 : 11.

Dacht de profeet inderdaad dat zij naar Egyp-
te gedeporteerd zouden worden? (Edelkoort)

Vers 14

Paleizen en vestingsteden zijn uitingen van
hoogmoed uit de bloeitiid van IsraëI. Mis-
plaatst zelfvertrouwen. Trots. Daardoor zijn
zij hun Maker, hun Schepper, vergeten. Vgl.
2: 12 en13:6; Jes. 51 : 13; Deut. 32: 15,
18.

Let op: God blijft Zich de Maker van Zijn volk
noemen. Ondanks alles. Wel voelt Hij Zich in
de steek gelaten door Ziin volk.
In de paleizen leefde men weelderig en in
de vaste steden of vestingsteden, burchten,
waande men zich veilig. Voor straf zal de

Heere alles overgeven aan het vuur, dat de

viiand zal onsteken. De Heere straft d.m.v. de
vijand. Zie Amos 1.

OokJuda wordt genoemd. Juda werd gewaar-
schuwd voor de zonden van Israël.

Gespreksvrogen:

1. Heeft de prediking van vandaag ook wel iets van een alarm (nodig)? Of is het
meer: vrede en geen gevaar?

Als dat laatste vaak het geval is, wat is daarvan dan oorzaak en gevolg?
2. Hoe ziet u in dit hoofdstuk dat de Heere toch niet los is van Ziin uitverkoren

volk? Is Hii nu los van Israël? Of heeft het Israël van toen niets meer te maken
met het Israël van heden? Is de Heere los van ons eigen land en volk, van onze
kerk en gemeente?
Hoe merken we dat? Persoonlijk misschien?

3. ,,Het getuigt van grote wiisheid, wanneeÍ wij uit de kastijdingen van God dit voordeel trek-
ken, dat onze zonden ons voor ogen komen" (Calvijn).
Kunnen we hierover eens doorpraten?

4. Is het wel nodig om elke zondag de Wet vooÍ te lezen in de kerkdienst? Waarom wel/niet?
Welke functies heeft Gods Wet? Welke soreekt ons het meest aan?

5. Straft God altiid onze zonde Zelf en direit of laat Hij ons over aan de gevolgen van de zonde?
Kent u voorbeelden?
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Inleíding

Paulus heeft de gemeente van Kolosse ge-

waarschuwd voor verleiders. Ze moeten
zich niet als'buit laten meevoeren'door al-
lerlei filosofieën en wereldbeschouwingen
buiten Christus (2:8). Ze hebben geen leer
nodig die hen 'verder volmaakt' want dat
ziin ze in Christus (2:10). Hun Doop wijst
daar op (2 : 11-13). De aanklacht tegen u is
komen te vervallen (2:74).

Wordt niet onrustig onder kritiek
(2:16)

Door de eeuwen heen is er altijd kritiek ge-

weest op de kern van het Evangelie. Wat is de

kern? Dit'dat Christus alleen mijn Gerechtig-
heid is' (MacCheyne). Paulus vatte het samen
in het 10'vers van dit hoofdstuk. 'ln Hem
bent u volmaakt'. Zondige mensen die nog
steeds zonde doen, mogen toch weten rein
te zijn in Hem. Deze leer heeft altijd reacties
opgeroepen. In dit deel gaat het ook om zo'n
reactie. 'Dat u dan niemand oordele in spils
of in drank, of in het stuk des feestdags, of
der nieuwe maan, of der sabbatten'.

W zljn leraren actief die de gemeente van Ko-

losse voorhouden dat er meer is dan geloof in
Christus alleen. Blijkbam wordt'geloven al-
leen' als wel erg minimaal gezien. Hoe zit het
met 'spijs en drank'? De gemeente en haar
leden doen niet aan onthouding. Bliikbaat
worden ze daar op aangesproken. Het gaat

niet zozeer om onderhouding van Joodse
spijswetten, al zullen die wel een rol spelen.

Eerder lijkt het te gaan om voÍmen van ascese

(oefening in onthouding van zingenot) die in
die tiid bekend waren. Daarnaast houdt de ge-

meente blijkbaar geen rekening met bepaalde
feesten, viert ze niet de nieuwe maan en is et

ln Christus is het heil volkomen

(Kol,2:1G3 :4)
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geen strikte sabbatsviering. Deze laatste drie
aanduidingen lijken te wijzen op kritiek van-
uit de hoek van de synagoge. Het gaat hietbij
om aanduidingen die we ook in het O.T. te-
genkomen (zie 1 Kron. 23:31 en Hos. 2:10).

Er is kritiek op de gemeente omdat ze aan
deze dingen niet meedoet. Dat weten we uit
eigen ervaring; kritiek raakt ons. Paulus zegt:

laat u niet veroordelen. Laat u niet van de

wijs brengen door deze kritiek. A1 klinkt het
allemaal heel aannemelitk, deze kritiek is on-
terecht.

Ze zijn een schoduw (2:17)

Paulus zegt niet dat deze dingen totaal uit
de lucht gegrepen zijn. Maar ze zijn van een

titd die voorbii is. Het beeld van de schaduw
wordt vaker gebruikt in de Biibel (Hebr. 8:5,

10:1). Als ik ergens naar binnen wil (met een

lichtbron achter me) is mijn schaduw mij
voor. Zif die binnen zljnzien mijn schaduw,

niet mij zel'ï. Zo typeert Paulus de zaken uit
vers 16. Maar een schaduw is ook niet meer
dan een schaduw. Hij wiist ergens heen, maat
is niet de zaak zelf .'Het lichaam is van Chris-
tus'. Christus is de werkelijkheid die door
de schaduwen aangeduid werd. Zijn komst
maakt dat de schaduw haar betekenis ver-
liest. Als het 'Licht' (de Heere Jezus) aanwezig
is, verdwijnen ook schaduwen.

Loot u niet overheersen (2:18)

Eerst zegt Paulus 'iaat u niet bekritiseren'. Nu
zegt hij: 'laat u niet overheersen'. Letterliik
staat er; 'laat u niet de prijs ontnemen'. Ik
denk dat we het zo moeten lezen; 'laat nie-
mand u als scheidsrechter de priis die u toe-



komt ontnemen'. Hij gebruikt het beeld van
een atleet die om onterechte redenen gedis-
kwalificeerd wordt. Hoe dan? Hier niet zozeeÍ
in wat mensen zeggen/ maar in wat ze doen.
'Willende in nederigheid' staat er letterlijk.
Het gaat om mensen die een buitengewoon
nederige houding aannemen, in alle facetten
van hun bestaan. Ze willen lijken op de en-
gelen, de gedienstige geesten die altijd klaar
staan om te dienen. Zo'n houding maakte
blijkbaar indruk op de gemeente te Filippi.
Daarbij geven ze aan dat ze visioenen hebben
gezien. Hun legitimatie voor hun optreden
vinden ze in 'wat ze gezien hebben'. Maar
Paulus trekt dat sterk in twiifel. Ondertussen
maakt het wel indruk

De gemeente vraagt: 'moeten wi1 die op de-
zelfde wijze dienen'? Wat zeggen die 'visioe-
nen'? Nee, zegt Paulus. Zo moet het niet. Het
is ijdele opgeblazenheid. Ze dienen daarmee
niet de Heere, zoals ze doen voorkomen, maar
hun eigen vlees. Het is geen dienst der enge-
len, die God dienen, maar een dienst aan het
eigen 'ik'. Het lijkt allemaal indrukwekkend,
zo gedienstig tegenover de Heere, maar dat is
het niet. Het is zelfs gevaarlijk

De verbondenheid von de

gemeente (2:19)

Niet alleen moeten de mensen in Kolosse zich
niet laten bekritiseren of iets laten afnemen,
ze moeten zich verre houden van deze din-
gen. Deze mensen richten zich op van alles,
maar niet op het Hoofd. Paulus zegt: zij laten
de centrale positie van de Heere Jezus los. AIs
deel van het lichaam laten ze zich in een aan-
tal gevallen niet door het Hoofd (Christus)
sturen, maar door hun eigen denkbeelden.
Daarmee wordt het lichaam letterlijk uiteen-
gescheurd. Het Hoofd houdt het lichaam bij-
een. Wie zich losmaakt van het Hoofd, raakt
daarmee ook de verbindingslijnen met de

rest van het lichaam. 'Samenvoegselen en sa-

menbindingen' zijn letterlijk verbindingen,
schakels en banden. Een gemeente (lichaam
van Christus) wordt uiteengescheurd als de
leden van dat lichaam niet meer allen op het
Hoofd gericht zijn, maar zich daarnaast op
andere dingen richten.

Niet alleen de onderlinge verbondenheid

komt dan in het gedrang, maar ook de groei.
De verbondenheid aan het Hoofd staat garant
voor 'goddelijke wasdom'. Dat is een groei
gerealiseerd door de Heere, gerealiseerd door
de werking van Gods Geest. Deze groei is er
alleen wanneer het lichaam gericht is op en
verbonden aan het Hoofd. Daar gaat het mis
bij hen die u kritiseren, zegt Paulus. Nadruk-
kelijk heeft Paulus duidelijk gemaakt dat de
verbondenheid aan Christus alles bepalend is
('gil zijt in Hem volmaakt'Kol. 2:10). Nadruk-
kelijk heeft Hij gesteld dat we in Christus al-
les hebben ('dat in Hem al de volheid wonen
zou' Kol. 1:19). Er moet afstand gehouden
worden van deze dingen omdat ze leden van
het lichaam verwijderen van het Hoofd.

Woarom loot u zich dit oondoen?
(2:20)

Paulus griipt hier terug op wat hij eerder
heeft gezegd. Hij heeft op de betekenis van de

Doop gewezen. Het 'lichaam van de zonden
van het vlees' (Kol. 2:11) is begraven. Het is

met Christus gestorven. De ondergang in het
Doopwater symboliseert dit sterven en losge-
maakt worden van dit oude bestaan. Die 'eer-
ste beginseien' (zie de uitleg van Kol. 2:8 in
een eerdere bijbelstudie) hebben geen macht
of zeggenschap meer over u.

Iedere overheid of macht is door Christus ver-
slagen en als zodanig door Hem tentoonge-
steld (2:15). Waarom laat u zich dan belasten
met allerlei inzettingen uit dat oude bestaan?
Waarom leeft u onder uw stand? AIs dat oude
bestaan begraven is, waarom laat u zich daar-
door gezeggen? Het spreken van Paulus gaat
uit van de werkeliikheid van de bevrijding
van het oude bestaan in en door de Heere Je-
zus. U hebt een nieuwe Meester, Iijkt Paulus
te zeggen, dan luistert u toch níet meer naar
de oude? U laat u toch niet meer onder aller-
lei 'inzettingen'van de wereid brengen?

Onthouding een door mensen

bedscht middel (2:21, 22 en 23)

Raak niet aan, het hier gebruikte werkwoord
bedoelt het letterliik aanraken onder men-
sen. We kennen in onze tijd 'haptonomen'
die aanrakingstherapieën geven, Er zijn wel
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verklaarders die menen dat Paulus hier mee
onthouding van gemeenschap tussen echtge-
noten aanduidt. Dan zou dit betekenen dat
ook seksuele onthouding gevraagd werd. Zelf
denk ik (PvD) dat het hier vooral om voedsel
en drinken gaat (zie Kol.2:22). Smaak niet be-
tekent letterlijk niet proeven. Hiermee wordt
aangeduid dat bepaalde zaken niet gegeten of
gedronken mochten worden. 'Roer niet aan'
is niet aanraken, maar dan in de zin van hele-
maal geen lichamelijk contact meer hebben.
Zoals de ark niet mocht worden aangeraakt.

De dingen die door Paulus worden opge-
noemd hadden blijkbaar een plaats in de
voorgeschreven ascese (onthouding). Deze

ascese moet mensen sterker maken, dichter
bii God brengen, een afweer tegen demoni-
sche machten vormen. Paulus wilst op de

dwaasheid van deze gedachte. Het gaat om
dingen die 'door het gebruik vergaan' (2:22).

Voedsel en dat wat we drinken 'vergaat' in
ons lichaam.

De gedachte dat onthouding van deze din-
gen 'eeuwigheidswaarde' heeft is voor Paulus
onzin. Hii staat hiermee helemaal in lijn met
ziin Meester, de Heere Jezus. Als Paulus deze
dingen betitelt als 'geboden en leringen van
mensen' (2:22) lijkt hij de woorden van de
Heere Jezus aan te halen die hetzelfde zegt
over de geboden van de farizeën en schrift-
geleerden (Mark. 7:7').Dit ziin geen zaken die
God geboden heeft, maar door mensen zijn
bedacht. Hier trekken mensen een zwaarder
juk aan dan de Heere ze wil opleggen.

Een gevaar wat ook onder ons reëel is. Ik
weet niet hoe het u vergaat maar het proces
wat Paulus beschrijft is voor mij herkenbaar.
We (be)oordelen en kritiseren elkaar. We ne-
men elkaar de maat als het gaat om dat wat
we doen en laten. We laten onze afkeuring
blijken wanneer mensen ruimere opvattin-
gen bliiken te hebben dan wij goed vinden.
Beseffen we goed wat daarvan het gevolg is?

Dat oordeel van mij, brengt dat die ander bij
Christus? Bedoel ik dat er mee? Of zeg ik de

dingen eerder om mijn gelijk te halen. Besef

ik dat ik mensen in verwarring kan brengen?
Dat ik die mens, die nog maar net de Heere
heeft leren kennen, die nauwelijks iets weet
van onze tradities en inzettingen/ onzeker
kan maken als het gaat om het heil in Chris-

tus? Is dat wat ik die mens voorhoudt ook
een eis van God in Christus? Of zou het een
inzetting van mensen kunnen zijn? Laten we
kritisch naar onszelf zijn in deze.

Paulus is dat zeker. Deze dingen hebben een
'schijn van wijsheid' (Kol. 2:23). Het moet
voor wijsheid doorgaan. Maar dat is het niet.
Het is een zeltbedacht dienen van God. Het
rekent niet werkelijk met wat God over het
dienen van hem gezegd heeft. Het lijkt nede-
rig, maar het is een nederigheid die God niet
vraagt. Men spaart het lichaam niet. Het hier
gebruikte woord betekent strengheid. Wij
zouden zeggen; men legt het eigen lichaam
een ijzeren discipline op. Ondertussen heeft
het allemaal geen waarde. De Heere vraagt
geen zelfkastiiding. Kastijding is ook geen
probaat middel in de stri;d tegen de machten
van binnen en van buiten. \'raagt het maar
eens aan Maarten Luther die het aliemaal
geprobeerd heeft. De Heere wil het niet en
beloond het ook niet. Wij kennen ook geen
waarde toe aan dingen die zogenaamd voor
ons gedaan worden terwijl we daar niet om
vragen. Zo geldt dat de Heere niet minder. De

Heere hecht geen waarde aan lasten die men-
sen zichzelf opleggen. Hii geeft geen kracht
voor prestaties die Hij niet vraagt. In wezen,
zegt Paulus, is het daarom ook bevrediging
van het eigen vlees. Het is bevrediging van
mijn eigen denken.

Nog een stap verder, het gaat er dan toch van-
uit dat geloof in het borgwerk van de Heere

Jezus alleen niet genoeg is, Een gevaar wat
ons ook bedreigt. Laten we er niet omheen
draaien. Het is voor ons moeilijk dat de Heere

Jezus alles gedaan heeft. Dat van mij geen en-
kele tegenprestatie wordt gevraagd dan alleen
te vertÍouwen op Hem. We zingen;

'niet de tranen die ik pleng,
niet de offers die ik breng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gii alleen'!

Daat zegÍ een gereformeerd christen 'amen'
op. Maar geloof ik het echt? Dat is de vraag.
Of meen ik dat er nog iets bij moet. Meen ik
dat je 'er dan nog niet bent'. Meen ik dat het
'zomaaÍ niet gaat'. Dan kon ik wel eens dich-
ter bij de dwaalleraren uit Kolosse staan, dan
ik zelf waar wil hebben.



De remedie (3:1)

Paulus wijst de gemeente van Kolosse niet al-
leen op het gevaar, maar ook de goede rich-
ting. Die is in alle eenvoud; 'kijk omhoog'.
Opnieuw houdt Paulus de werkelijkheid voor
die wordt gesymboliseerd in de Doop. Niet al-
leen wijst die op het begraven ziin met Chris-
tus, maar ook op het met Hem opgewekt zijn.
Uit die van God geschonken werkelijkheid
moeten we ieven, zegt Paulus. Dan moet ik
me op Hem richten. Ik moet me afvragen
wat Hij van me vraagt. Ik moet me richten
op de richting die Hil me wilst. Letterlijk me
in mijn gebed richten tot Hem. Ik weet im-
mers waar Hii is. Hii zit aan de rechterhand
van God. Zijn positie duidt aan dat Hem alle
macht is gegeven (Matth. 28:18). Zijn positie
duidt aan dat de Vader instemt met Ziln in-
zettingen, Ik moet het bii Hem zoeken, heel
concreet, door tot Hem te gaan.

Leven met Hem (3:2)

aan de Bijbel. Paulus spreekt in lifn met het
voorafgaande. We hebben geen boodschap
aan de geboden en leringen van mensen
(KoI. 2:22), die komen van de aarde, van be-
neden. Daar moet ik me niet op richten. Nee,
ik moet me op Hem richten. Het gebed moet
zljn;'wat wilt Gii dat ik doen zal'? Dat gebed
bidden, daar gaat het om. Dat mag ik bidden
in het vertrouwen dat de Heere mij ook de
weg wijst. Dat doet Hij door het Woord. Me
richten op de dingen die boveri zijn betekent
dat ik me richt op het Woord wat allereerst
Ziln Woord is. Het is geen woord 'van bene-
den' zoals theologen uit onze tijd beweren.
Het is van God ingegeven (2 Tim. 3:16) en
daarom 'van boven'. Dat doet Hij ook door
Zif n Geest. Niet alle antwoorden op mijn vra-
gen worden beantwoord in het Woord. Wan-
neer ik mij dcht tot de Heere Jezus mag ik
weten dat Hil mij 'onderwijzen zal in de weg'
(Ps. 32:8). In dat vertrouwen mag ik 1even.

Leven uít de verlossing (3:3)

Richt u op de dlngen die boven zijn, zegtPa:u- Paulus spreekt zeer stellig. 'Zo is het', lijkt hii
lus. Hier u'ordt geen tegenstellingen gecre- te zeggen. Toen u Hem aangreep in geloof,
eerd tussen de aardse stoffelijke wereld en de is alles voor u anders geworden. Uw Doop
hemelse geesteliike wereld. Alsof ons lichaam beeldt dat uit. Uw oude bestaan is gestorven
en de omstandigheden waaronder we leven er en begraven, zoals ze Hem eens in het graf
niel. toe doen. Dat'Criekse'denken is vreemd hebben gelegd. Tegelijk bent u met Hem op-

gewekt en uw leven (uw nieu-
we leven) is met Hem verbor-
gen in God. Ik ga uit van de

directe betekenis (zie ook Kol.
3:4). Paulus bedoelt te zeggen;
u ziet dat niet met uw ogen,
het is voor u verborgen (Het
Gr. woord kryptoo wat wij
kennen uit kryptogram). Hij
wil duidelijk maken;u ziet dat
niet, maar zo is het wel, Daar
mag u vanuit gaan, wat men-
sen ook tegen u zeggen. In
het Evangelie en in uw Doop
zegt God tegen u; u bent de

Mijne. Christus zegt tegen u;
Ik kocht u met Mijn bloed.
De Geest zegt; Ik woon in u.
U ziet het niet, maar u mag er
rz:nr r if oeen

Wanneer we deze zin in het
Nederlands lezen, klinkt het
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ook intiem. 'Verborgen'klinkt als geborgen.
We horen meeklinken dat we in de Heere Je-
zus meegenomen zijn naar de hemel. Dat we
veilig zijn, daar bii Hem. Zoals een kind zich
geborgen voelt op schoot bij moeder. 'Veilig
in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Zingt
u het mee in uw hart? Dat is ook waar, Wie
Hem kent als Borg, mag weten meegenomen
te zijn en weet dat Zljn aanwezigheid daar
het onderpand is dat Hij mij tot Zich nemen
zal (HC zondag 18, vr. en antw. 49).

Nu verborgen, stroks openboor

Q:a)

Het is niet gemakkelijk om altijd maar uit
te gaan van iets wat wij niet zien. Wie zegt
dat geloven 'gemakkelijk is', heeft er mijns
inziens weinig van begrepen. Gelukkig maar
houdt de Heere niet op om ons voor te hou-
den dat we op Hem en Zijn toekomst betrou-
wen mogen.

Dat doet Paulus hier ook. Hij doet een beroep
op hun geloof in de toekomst van Christus.
De Heere Jezus hebben ze nog nooit gezien.
Toch hebben ze in Hem geloofd. De Heilige
Geest heeft hen geleerd op Hem te veÍtrou-
wen. Ook op Ziln wederkomst. Daaraan re-
fereert Paulus nu. Eens zal Christus geopen-
baard ziln. Letterlijk staat er: eens zal Hij
verschijnen, zichtbaar worden, niet meer ver-

borgen zijn. Als Hii zal verschiinen, Hij Die
ons leven is, dan zult ook u verschijnen. Dan
zal ook u zichtbaar worden in wat u bent, te
weten een nieuw mens. Wat u nu ook bij u
zelf niet ziet, zal dan zichtbaar worden. Daar
mag u vanuit gaan.

Geloof in Hem ís alles
(samengevat)

Zo leert Paulus de gemeente van Kolosse vast
te houden aan Christus alleen. Dat is niet
gemakkelijk. Zaken als onthouding, het hou-
den van regels en voorschriften en het stipt
naleven van bepaalde feesten zijn grijpbaar
en concreet. Ze liiken me meer houvast te ge-
ven dat geloof in Hem. Nee, zegt Paulus, wat
wiisheid liikt is het in wezen niet. Het ver-
wijdert u van het Hoofd en brengt verdeeld-
heid in het lichaam. Het geeft u niet wat het
belooft. Ga uit van de werkelijkheid die de

Heere u voorhoudt. De werkelifkheid die uw
Doop u leert. Houdt u daaraan vast. Nu is dat
verborgen, maar eens komt dat openbaar. In
Christus is uw heil volkomen.

Ds. P. van Duijvenboden
Osseveldweg 20c
7331 CP Apeldoorn
(0ss) 3603770
pvdui jvenboden@solcon.nl
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6espreksvrsgen:

l) Zljn we gevoelig voor kritiek op onze (christelijke) levensstijl? Hoe gaat u daar

mee om? Welke kritiek honoreert u? Welke niet? (2:16)

2) Kan een bepaalde nadruk op 'geboden en inzettingen' mij losmaken of op af-

stand houden van het Hoofd (Christus)? Hoe dan? Hoe ontdek ik dat? (2:19)

3) Herkennen we (zoals dat werd beschreven bij de uitleg van de verzen 21,-23) het gevaar van

het (alleen) uiten van kritiek op de gewoonten van mensen? AIs ik vragen stel bil de levens-

stijl van mensen/ hoe doe ik dat dan op een goede wijze?

4) Hoe zoeken we nu concreet'de dingen die boven zijn'? Hoe voorkom ik dat ik geleid word
door de dingen die 'op de aarde zijn'? Spreek er over met elkaar (3:1 en 2).

5) Eens zal zichtbaar worden wat nu in Christus verborgen is, ook t.a.v. de gelovigen, Wat bete-

kent dat voor u persoonlijk? Hoe houden we dit zicht op de toekomst levend?
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Van de uoorzitter,,,

Wel in de wereld,

moor niet van de wereld

Op een stormachtige dag in januari bracht
ik een bezoek aan het Joods-Historisch
Museum te Amsterdam. Een echte aanra-
der. We kregen heel wat te zien en te horen
over de geschiedenis van de Joden in Ne-
derland. Wat is me toen opgevallen? On-
danks culturele aanpassingen, bleven de

Joden zichzelf. De studie in de Thora en de
joodse gebruiken werden bij de orthodoxe
joden gehandhaafd, de eeuwen door.

Hoe is dat bij ons als christenen? Wii leven in
een geseculariseerde maatschappij. De kerk
wordt een randverschijnsel in onze samen-
leving. En hoe is dan onze houding? Passen

wij ons eindeloos aan, zodat we niet meer
herkenbaar zijn als christenen? Of blijven
we onszelf? Bii alle veranderingen in onze
cultuur, zal het nodig zijn om elke dag met
Gods Woord bezig te zijn, en te bidden om
de kracht en de wijsheid van de Heere, op-
dat we staande blijven in de strijd. En als een
zoutend zout en lichtend licht in deze wereld
te staan. Als een getuige van onze Heere Jezus
Christus.

Ds. W. Wrsrr,cso

iedereen kon alles goed verstaan. Aan de Re-

gelingscommissie wordt dank gezegd voor
het vele werk, dat zo trouw verricht wordt.
- De Hervormde Vaan stond ook op de agen-
da. Om het blad financieel gezond te houden,
werd besloten om in de zomerperiode één
nummer minder uit te geven. Het nummer
van april en mei wordt gecombineerd.
- Van de Commissie Themadagen kregen we

een goed bericht. Verschillende Themadagen
in het naiaar van 2006 zijn goed verlopen,
- Ook de Statutenwijziging stond op de agen-

da. Zoals reeds aangekondigd zullen we in de

komende tijd verschillende avonden beleg-
gen om een ,,Open Gesprek" te hebben met
de verenigingen. Van belang is, dat er van
elke mannenvereniging naast de bestuursle-
den ook enkele gewone leden aanwezig ziin.
Verschillende data werden afgesproken. U
krijgt daarvan tiidig bericht, We keken ook
terug op het gesprek met enkele leden van
het Hoofdbestuur van de Gereformeerde
Bond. Het is goed om de zorgen en de vreug-
den met elkaar te delen.
- Tenslotte vroeg de Bondsdag 2007 onze aan-
dacht. Unaniem hadden we de gedachte, dat
na de Bondsdag over de Doop (2006), nu het
Heilig Avondmaal gekozen moest worden.
Het één en ander zal nog verder uitgewerkt
worden.
Dankbaar voor de goede bespreking gingen
we na de lunch weer naar huis.

Tentslotte

Een hartelijke gÍoet, mede namens de andere

bestuursleden.

fn//'t*-''

U it d e Bestu u rsvergod erí n g

Op vrildag 19 januari kwamen we weer bii-
een in het Bondsbureau. Fijn, dat alle be-
stuursleden op deze eerste vergadering van
2007 aanwezig konden zijn. Er is die morgen
heel wat besproken.
Ik noem u enkele punten:
- In de loop van de morgen kwam dhr. G.

Dijkgraaf uit Uddel. Hij is het hoofd van de

Regelingscommissie. Samen keken we terug
op de laatste Bondsdag in Putten. Het geheel
is goed verlopen, en we zijn dankbaar voor
de goede opkomst. De luidspreker in de Oude
Kerk moet beter afgesteld worden, want niet
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Voor u gelezen

Hier en hiernamools

Jaren geleden verscheen in een dagblad een
serie artikelen met als opschrift "Hier of
hiernamaals?" De centrale vraag was hoe
mensen aankijken tegen een leven na de
dood. De antwoorden waren bepaald niet
verrassend. Eens temeer werd duidelijk,
hoezeer het geloof in een hiernamaals in
een crisis verkeert. Vele mensen kunnen en
willen er niet meer aan, dat er na dit leven
nog iets zol ziin. Men heeft genoeg aan het
leven nu. Daarover nadenkend werd ik ge-
troffen door enkele passages uit een artikel
van dr. A. de Reuver in het decembernum-
mer van Theologia Reformata:

"De ttjd ligt niet ver achter ons waarin kin-
deren ctan het sterfbed van hun moeder, als
hctar ademhaling stokte, ten slotte zeiden:
"Moeder ís er bijna". Hoe cm het ook klirtkt,
vandaag de dag is de kans niet geríng dat
men er één woordie aan toevoegt: "Moeder
is er bíjna geweest". Die luttele toevoeging
verraadt een aangrijpend yerschil irt vísie op
het aardse bestaan. Voor de tnodente tnens
is het leven bil het sterven voorbij. le leeft
maar één keer, en het is zaok eruit te halen
wat erin zit. En dan? Dan heb je het gehad
en ben je er geweest. Voltooid verleden tijd.
Naar mijn besef is het één van cle meest ftt-

DR, J. BROEKHUIS

neste symptomen van de seailorisatiegolf
die over het avondlond spoelt, dat de men-
selíike blik niet verder dan de einder reikt.
Het land daarachter zie ie niet, en daororn is
het er ook niet. Zo luidt de schokkende con-
clusie die althans door de modemíteít wordt
ingegeven. Zekerheid lrcb je uitsluitend over
dingen clie je kunt zien en vatten, die ie kmt
observeren en beredeneren. De rest is fictie,
fantasie.
Het is een mentaliteit die men niet alleen ín
cle wereld aon kan treffen, moar ook wel in
de kerk."

Die laatste zin is een klemmende passage.

Hoe kan een kerk wervend zijn als een groot
deel van de christenen een minder belijnde
opvatting heeft van de eeuwigheid? Waar het
hier-en-nu uitzet, krimpt bij ons de eeuwig-
heid in.
In de kunst van de middeleeuwen werd het
eindgericht met verschillende kleuren afge-
schilderd. Dat sloot aan bif de prediking. De
'laatste etnst" wetd met vuur en verve naaÍ
voren gebracht. Maar er werd ook geleefd uit
het blii vooruitzicht, dat ons streelt. Zijn we
dat in de kerk aan het kwijt raken? Is dat een
reden dat de postmoderne cultuuruitingen zo
haaks staan op het Woord van God? Het hier
geeft geen werkelijk houvast. Dit biedt geen

uitzicht over dood en graf heen. Wat een
verantwoordelijkheid om de weg te weten
en hen anderen niet gewezen te hebben.

De klacht van de grote kerkvader Augus-
tinus luidt:
"Wie zich hier al in het vaderland waant,
zal het vaderland nooit bereiken. O, voel-
den wij toch maar meer met weemoed
aan dat wij ballingen zijn. Hadden wii de
wereld maar niet lief en klopten wij met
een minnend hart maar onophoudelijk
aan bij Hem die ons geroepen heeft."14 Het Koninklijke Bniloftsmaal.
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Lezíng

Lezíng over de "heilszekerheid in relatie tot
de volharding der heiligen" Dordtse Leerregels,

hfdst. 5.

Op D.V. 1 maart 2007 hoopt ds. M. Goudri-
aan uit Veenendaal te spreken over de "heils-
zekerheid in relatie tot de volharding der hei-
Iigen", Dordtse Leerregels, hfdst. 5 in gebouw
"Maranatha" (naast de Julianakerk), Prins
Bernhardlaan 26, Veenendaal. De avond
wordt georgan iseerd door mannenvereniging
"Maranatha". Allen hartelijk welkom, ook
dames. Info: J. van Capelleveen, tel. 0318-
5 16930.

Vokq ntí ew e rk Al I ee n sta o n d en

De commissie Vakantiewerk Alleenstaanden
van de Bond van Hervormde vrouwenver. op
g.g. organiseert in de zomer opnieuw drie va-
kantieweken. Deze weken zijn bedoeld voor
alleenstaande mannen en vrouwen.
Graag willen we u attenderen op deze fijne
weken, waarin de Biibel een centrale plaats
inneemt. Er is ontspanning, bezinning en
een sfeer waarin u zich thuis voeltl
Voor onze gasten geldt dat zij zich helemaal zelf-
stan di g ktmnen v er zor gen.

Wij bieden u de keuze uit de volgende moge-
lijkheden:
> D.V.30 juni -7 juli2OOT -

sctieve vakantie! Leeftiid t 50 - 70 issr
Vakantiehotel "Dennenheul" te Ermelo

> D.V. 14 tot 2l itrli2007
Vakantie- en conferentiecentrum
,,'t Hof van Putten" te Putten

> D.V. 28 juli - 4 augustus 2OO7

Conferentieoord "Kaap Doorn"
te Doorn

Voor inlichtingen, een folder van onze va-

kantieweken en aanmelding kunt u terecht
bij: mevr. A. Bouma-Groothuis, tel.: 038-
3325993.

Drs. PJ. Vergunst (red.), In de leer bij Luther,
hervormd en luthers in dezelfde kerk (artios-
reeks, deel 4), uitgeverij Groen, Heerenveen,
2006,98b12.

Na de vorming van de Protestantse Kerk in
Nederland behoren gereformeerden en luthe-
ranen tot dezelfde kerk. In de Waarheidsvriend
verschenen tien artikelen, waarin ingegaan
werd op diverse aspecten van het denken van
Luther. Deze artikelen zijn gebundeld en met
enige uitbreiding in boekvorm verschenen.
Besproken worden: kruispunten in het leven
van Luther, kerkvisie van Lutheq rechtvaar-
diging, leer van de twee rijken, breuk met
humanisme, visie op de Joden, heilig avond-
maal, gezag van de schrift, het kruis, de aan-
vechting en een vergelijking van de Grote en
de Kleine Catechismus met de Heidelbersse
Catechismus.

Prof. J.P. Boendermaker geeft als Lutheraan
een positieve reactie op de artikelen. Met
de schrijvers wil hii kloppen op teksten die
Luther naliet. Ds. H.J. Lam evalueert het ge-

heel, waarbij hij soms onderstreept, soms
een vraagteken zet, telkens zoekend naar de

blijvende betekenis van de man die wel ge-

noemd wordt "de derde EIia".

Het is de wens van ds. Lam dat het voort-
durend mag "lutheren", dat wil zeggen: dat
we dichter bij het Woord van God mogen
leven. Hierbij vraagt hij zich af of de luthe-
ranen vandaag nog wel Luthers zijn. Op het
grondvlak waar hervormd-gereformeerde ge-

meenten ziin, ziln meestal geen evangelisch-
Iutherse gemeenten te vinden, waardoor er

van ontmoeting weinig komt. Ds. Lam op-
pert het idee om een conferentie met luthe-
ranen te houden waarbij aan elkaar vragen
kunnen worden gesteld. Wellicht kan hij als

aanstaande voorzitter van het hoofdbestuut
van de Gereformeerde Bond helpen om aan

een dergelijke conferentie vorm te geven.
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Op 7 december is door de Heere uit het leven
weggenomen ons trouw en meelevend lid

ELBERT VAN DE BIEZEN

in de leeftiid van 71 iaar.

Vele jaren was hij 1id van onze vereniging, de
laatste jaren als penningmeester.
Wij zullen zijn inbreng op on,ze verenigings-
avonden missen.
Wij gedenken en bidden zijn vrouw, kinde-
ren en kleinkinderen en allen die hem lief en

dierbaar waren de genade en troost des Heeren

toe.
Bestuur en leden
M.V. ,,Onderzoekt de Schriften"
Hoevelaken

Hoevelaken, 7 december 2006.

Op 19 december 20O6 heeft de Heere plotse-
ling uit ons midden weggenomen ons trouw
en meelevende secretads

HARMEN PETERSEN

op de leeftijd van 67 jaar.

De Heere trooste zijn vrouw, kinderen, klein-
klnderen en verdere familie in dit grote ver-
lies.

Bestuur en leden
van de Herv. Mannenvereniging
,,Guido de Bres" te Harderwijk

Harderwijk, december 2006.

,,Uw Woord is een lamp voor mijn voet"
Ps.119: 105o

Met droefheid geven wij u kennis van het over-
lijden van onze secretaris

GIJSBERT VAN DE BUNT

op de leeftijd van 62 jaar.

Vele jaren was hii lid van het bestuur van onze
veren igi ng.

De Heere vertrooste en sterke zijn vrouw, kin-
deren, kleinkinderen en verdere familie.

Bestuur en leden van de
M.V. ,,Schrift en Belijdenis
te Niikerk

Niikerk, december 2006.

,,Maar nu wdt verwacht ik, Heere,

míjn hoop is op U"

Met droefheid delen wij u mede dat de Heere

tot Zich heeft genomen ons gewaardeerd be-

stuurslid

HENDRIKUS BLOEMENDAL

op de leeftijd van 73 jaar.

De Heere vertrooste ziin vrouw, kinderen en

kleinkinderen in dit plotselinge verlies.

Bestuur en leden mannenvereniging
,,Onderzoekt de Schriften"

Hoge Hexe1, 2 jan:uarr 2007 .

De mannenvereniging ,,Onderzoekt de Schrif-
ten" geeft met droefheid kennis dat de Heere

uit ons midden heeft weggenomen, ons tÍouw
lid, de heer

ARIS GRAVELAND

in de leeftiid van 83 laar.

De Heere vertrooste zijn vrouw, kinderen en

kleinkinderen in dit grote verlies.

Bestuur en leden
M.V. ,,Onderzoekt de Schriften",
Berkenwoude

Berkenwoude, lanuari 2007.

,,Miirt gendde is u genoeg"
2 Korinthe 12 : 9

Met ontroering namen wij kennis van het be-
richt dat door de HEERE op Zijn ti jct werd v,.eg-

genomen ons trouwe 1id

JOHANNES DEJONG

in de leeftijd van 88 jaar.

De heer De Jong was 50 jaar lid van onze ver-
eniging, waarvan hij 1B jaar de functie van se-

cretaris mocht vervullen.
Wij gedenken zijn betrokkenheid bij en inzet
voor onze vereniging met diep respect.

De HEERE vertrooste zijn vrouw en (klein)kin-
deren in dit verlies.

Mannenvereniging,,Nunspeet" op G.G.

Nunspeet, lanluari 2O07 .


