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Woorden van Kohlbrugge
Psalm 51
Wij hebben het recht niet, David de zonden te verwijten,
die de Heere hem vergeven heeft. Wij zijn door deze gehele op zichzelf zeker treurige geschiedenis in het bezit
van de 51ste Psalm gekomen: “Ik heb gezondigd” sprak
David toen de profeet Nathan hem op ’s Heeren bevel
zijn misdaad ontdekt en aangezegd had; ik heb gezondigd sprak hij, de machtige koning! Hij had de profeet
kunnen laten doden, zoals menig koning zijn bestraffers
heeft laten ombrengen, maar hij beleed zijn zonde en
overtreding en hij begon luide te kermen en te smeken
om het leven van het kind, wiens dood een oordeel was
over zijn overtreding. Zo deed hij dus toch Gods wil, hij
klaagde zichzelf aan. Hij die buiten deze zaak om door
en door rechtvaardig was, hij klaagt hier zichzelf aan,
wetende, wat hij verdiend had, hij
buigt het hoofd voor de bestraffing
van de profeet, hij heeft zijn schuld
en overtreding niet onder stoelen
en banken gestopt, maar zichzelf,
ten behoeve van Gods arme volk
van alle volgende tijden, geestelijk
als het ware neus en oren afgesneden, door het opschrift van de 51ste
Psalm, dat aldus luidt: „Een Psalm
van David voor de opperzangmeester, toen de profeet Nathan tot hem
was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan”. Zie,
de wonden, die hij zichzelf had geslagen, God heeft ze
wel liefelijk weten te genezen, want na de belijdenis: ik
heb gezondigd, door David uitgesproken, sprak Nathan
vriendelijk tot hem: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven; en toen David boven die
een en vijftigste Psalm dat voor hem zo diep vernederend opschrift had geplaatst, was zijn oog zeker door de
Heilige Geest gevestigd op een ander opschrift, waarop
staan zou: “Jezus de Nazarener, de Koning der Joden.”
Ziet, David was een man naar Gods hart en deed Zijn
wil, omdat hij, toen hij gezondigd had, zijn deugd en
vroomheid niet wilde handhaven, maar zich gaf zoals
hij was, zonder zich te willen verontschuldigen of vrij te
pleiten en zo tot de Heere ging als een arme zondaar. Hij
heeft in zijn val niet gezegd, ik ben nochtans een kind
van God en niemand mag over mij iets zeggen, want ik
ben een deelgenoot van Gods genade; maar uit de diepte
van zijn ellende heeft hij tot God geroepen: “Zijt mij genadig, o God”.
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Meditatie

Ds. W. Westland

De Heere is mijn Banier
Openingswoord van de Huishoudelijke Vergadering gehouden op 20 mei
Lees: Exodus 17 : 8-6

Op onze zwakke plek
Maar er zit nog meer achter. Amalek is de afstammeling van Ezau. We zien hier de zwarte
draad, die door heel de geschiedenis loopt. De
zwarte draad van de broederhaat tussen Jakob
en Ezau, Doëg en David, Haman en Esther, en
tenslotte koning Herodes die de Heere Jezus
wil doden. Hier komt de strijd van de duisternis tegen het Licht openbaar. De strijd tussen
God en de satan. Een strijd, die nog steeds
voortduurt. En dan heeft de satan nog steeds
dezelfde krijgstactiek. Israël werd aangevallen op de meest zwakke plek. In de achterhoede, toen ze moe waren. Zo doet de satan
dat nog, bij u en bij mij. In ons persoonlijk

leven. Hij weet precies onze zwakke plekken.
Hij weet, wanneer wij het minste weerstand
kunnen bieden. En dat geldt ook voor ons
kerkelijk leven. En voor ons bezig zijn in het
verenigingswerk. De satan is er altijd op uit,
om Gods werk stuk te breken. En dan worden
we geroepen om weerstand te bieden. Zoals
Paulus zegt tegen Timotheüs: “Strijd de goede
strijd des geloofs”. De strijd tegen de zonde.
Een strijd waarin we niet mogen verslappen.
En nu vraagt u misschien, hoe zal ik kunnen
strijden? Hoe zal ik de boze kunnen weerstaan?
Welnu, in Exodus 17 wordt ons de krijgstactiek geleerd. Want hoe gaat het in het legerkamp van Israël? Als Amalek zich heeft teruggetrokken, gaat Mozes direct tot actie over.
Jozua, zijn knecht, moet een aantal mannen
uitkiezen. Ze moeten zich gereed maken om
morgen de strijd te beginnen. Mozes wacht
dus niet lijdelijk af. Hij laat het niet over zich
heenkomen.

Bidden en strijden
Zo moet dat ook bij ons zijn. We mogen niet
lijdelijk toezien, en de satan zijn gang laten
gaan. In de Hebreeënbrief klinkt de opwekking: Heft op de trage handen, en de slappe
knieën. Actief zijn, met het zwaard van Gods
Woord in de hand.
Maar dat is niet het enige: Jozua gaat het slagveld op, maar Mozes gaat de berg op. Mozes,
nu een man, gerijpt in het geloof.Vroeger, als
jonge man had hij zelf het heft in handen
genomen. Hij dacht in eigen kracht Israël te
verlossen. Maar in Midian, als schaapherder
40 jaar in de woestijn, had de Heere hem geleerd. Hij was steeds afhankelijker geworden
van Zijn Zender. En daarom, wanneer hij hier
in moeilijkheden komt, dan weet hij, dat er 2
dingen nodig zijn: bidt en werkt. En zo zien
we hem gaan met Aäron en Hur, en de staf
in zijn hand. Die staf, waarmee hij in Egypte
wonderen mocht doen, en waarmee hij het
water van de Rode Zee had geslagen. En zo
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Als wij vanmiddag een ogenblik stil willen
staan bij de strijd tegen Amalek, dan gaat
het om meer dan een mooi verhaal. Er zit
voor ons een duidelijke boodschap in deze
geschiedenis. Een les, die we ter harte moeten nemen. En dan heeft de Bijbel soms maar
weinig woorden nodig, om een bepaalde situatie te tekenen. Het staat er maar met een
enkel woord in vers 8: toen kwam Amalek…
Maar wat een schrik voor het volk Israël.. wat
een teleurstelling. De Heere had beloofd: Ik
zelf zal voor u strijden, en gij zult stille zijn.
Zo was het ook gegaan: de Heere had hen met
een krachtige hand uit Egypte geleid, en door
de Rode Zee. Daar hadden ze niet voor hoeven te strijden. Maar nu, op weg naar de berg
Sinaï was het gebeurd: “Op een late middag,
toen velen al vermoeid waren van de lange
tocht”. U weet, hoe dat gaat in zo’n karavaan, de sterksten lopen voorop, de zwakkeren komen achteraan. Juist daar doet Amalek
zijn aanval. In Deuteronomium 25 lezen we:
“Amalek sloeg in de staart van het leger, toen
gij moede en mat waard”. Een soort roofoverval. Amalek, één van de woestijnvolken,
voelt zich bedreigd door Israël. Hun dieren
zullen de schaarse stukjes groen kaal vreten,
en het water opdrinken. Daarom willen ze Israël verjagen.



zien we hem staan op de berg: met opgeheven handen, en de staf omhoog. En dat zegt
ons, wat de inhoud van Zijn gebed is geweest.
Die opgeheven handen: Heere we zijn van U
afhankelijk. Wilt U die lege handen vullen
met Uw genade. En de staf: pleiten op Gods
almacht en trouw: Heere, U hebt het in het
verleden gedaan, doe het ook nu! Mozes pleit
op Gods werk. En dat vindt gehoor: niet óm
het gebed, wel óp het gebed. En dan alleen
om Christus’ wil. En dat merken de mannen
beneden in het dal. De Heere geeft kracht om
te strijden: Amalek moet wijken. Israël overwint. Ze worden gedragen op de vleugels van
het gebed. Wat heeft ons dit veel te zeggen.
Want ook wij worden geroepen tot gebed.
We kunnen van alles organiseren en avonden vergaderen. Maar als wij denken, dat
wij het zelf kunnen, en wanneer het gebed
ontbreekt, dan zijn we toch verliezers. Want
de satan kent onze zwakke punten en onze
zwakke momenten, en hij haalt ons zomaar
onderuit. Daarom die stille plaats van gebed.
Bidden voor jezelf, voor gezin en gemeente.
Bidden voor onze kerk, en dan ook voor het
werk van onze Mannenbond.
En dan de staf omhoog. Net als Mozes pleiten
op Gods Almacht en trouw: Heere, U hebt in
het verleden zoveel goeds gedaan, Heere, doe
het ook nu! Daarbij onze zonden belijden en
pleiten op het werk van Christus. O, dan zult
u ervaren, dat er van zo’n gebed kracht uitgaat. Want als je alles uit handen geeft, om
het van de Heere te verwachten, dan overwint het geloof. En zo kun je dan staande
blijven in de strijd. Zo kun je dan de aanvallen afslaan. De Heere is mijn Banier!

De Hervormde Vaan

Niet verslappen



Maar dan ook volhouden in het gebed. Niet
verslappen. Dat zien we bij Mozes. Eigenlijk
goed te begrijpen. Mozes is een oude man
van in de 80 jaar. En als je dan steeds met je
handen omhoog moet blijven staan….
Toch mocht dat niet gebeuren. Want zodra
de staf niet meer omhoog gericht is, is dat
beneden op het slagveld te merken. Amalek
komt opzetten, en lijkt het toch te winnen.
Ik denk, dat Aäron en Hur het wel gezien
hebben. En ze zien hun taak: ze komen naast
Mozes staan, om zijn handen te ondersteunen, en zo kan Mozes het vol houden, tot de
avond toe!
Zoals bij Mozes, kan het ook u en mij gebeuren. Tijden van geestelijke vermoeidheid en

ingezonkenheid. Dat je niet meer echt kunt
bidden, en dat het gebed een sleur wordt.
Wat krijgt de satan dan een kans in ons persoonlijk leven, en ook in ons kerkelijk leven.
Het lijkt, dat hij het gaat winnen en wat is er
dan nodig: weer terug naar de Heere, buigend
aan Zijn voeten, en dan ook maar veel bezig
zijn met Zijn woord. En wat dan ook zo belangrijk is: elkaar tot steun zijn, net als Aäron
en Hur. Thuis in het gezin, in de gemeente en
op de Mannenvereniging. Als we van elkaar
merken, dat we verslappen, dan elkaar opwekken, en elkaar tot steun zijn. Bidden voor
elkaar. Daar wil de Heere Zijn rijke zegen aan
verbinden. En zo wordt ons de krijgstactiek
geleerd: bidden en strijden. De Heere is mijn
Banier.

Christus de grote Voorbidder
Mozes mag een voorbeeld voor ons zijn. En
toch, wat zou het arm zijn, als we vanmiddag
alleen maar naar Mozes keken. Mozes was
maar een mens. Zijn handen werden moe.
Hij verslapte in zijn gebed. Maar achter Mozes zie ik een andere Bidder oprijzen: de Heere
Jezus. Hij heeft biddend gestreden. Hij heeft
de satan overwonnen in kruis en opstanding. Christus ís Overwinnaar. Het is Pasen
geweest. De satan is gebroken in zijn kracht.
Maar nog niet vernietigd. De strijd duurt nog
voort. Wij moeten net als Israël strijden tot
de avond toe. Tot het einde van ons leven. En
als kerk tot het eind der tijden. Soms zijn we
ook moe, of geneigd om te verslappen. Maar
zie dan op Hem. Hij is opgevaren, en staat
aan de rechterhand van Zijn Vader. Hij leeft
om te bidden. Zijn armen worden nooit moe.
Daarom staan we nooit alleen. Al mijn onvolmaakte gebeden worden opgenomen in Zijn
volmaakte voorbede. En zo kunnen we voort
in Zijn kracht. De Heere is mijn Banier. En
hoe de weg dan ook gaat: we staan voor een
gewonnen zaak.Want Christus is Overwinnaar, en Zijn koninkrijk komt. Amen.
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne
kracht.
Uw vrije gunst alleen wordt de eere toegebracht.
Wij steken het hoofd omhoog, en zullen de
eerkroon dragen.
Door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.
Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit
leven.
En onze Koning is van Israëls God gegeven.

(Psalm 89 : 8)

Bijbelstudie O.T.
Psalm 103
Ds. J. van Dijk

Psalm 103 is heel bekend. Je leest deze psalm
op een verjaardag of op een huwelijksju
bileum. Een gedeelte van deze psalm staat in
het avondmaalsformulier. Het is een heerlijk
danklied. De Heere wordt er zo hartelijk in ge
dankt. En wat kun je beter doen dan de Heere
danken. De Heere danken, zoals David, dan
heb je wel wat van de Heere gekregen, waar je
Hem voor wil danken of niet? We lezen: ‘Die
al uw ongerechtigheid vergeeft en zo ver het
westen verwijderd is van het oosten, heeft de
Heere onze zonden weggedaan’. Dat is een
grote zegen, als je zonden vergeven zijn, want
dat is de genezing van je ziel en die is kostbaarder dan de genezing van je lichaam. Dat
neemt niet weg, dat de dichter in deze psalm
de Heere ook dankt voor genezing en uitreddingen. In de psalm getuigt David immers
over de broosheid van het leven. Het leven
vergelijkt hij met een bloeiende bloem. De
bloem bloeit, maar dan waait de wind en de
harde wind is te sterk voor de bloem. Gevolg?
De bloem knakt en haar steel breekt en ze is
er niet meer. Inderdaad, ons leven knakt: je
kracht knakt, dat merk je als je ouder wordt:
je gezondheid knakt, dat merk je als je ziek
wordt. De prestaties krijgen een knak en je wijs
heid en knapheid, ja alles knakt op de duur. We
worden er aan herinnerd als mensen om ons
heen weg vallen. Ouderen, wier leven knakt,
na ziekte of plotseling. Jongeren, waar van wij
het helemaal niet verwacht hadden, soms jonger dan wij, soms ook sterker dan wij, sterven.
Dat David er oog voor had, kwam, omdat hij
ernstig ziek geweest is. Ik kijk daarvoor naar
vers 5. Daar zegt David, dat de Heere zijn jeugd
vernieuwt als die van een arend. Wat is dat?
Een arend verliest in een bepaalde periode zijn
oude veren en krijgt nieuwe veren, zodat hij
er weer jong uitziet. Kijk, zegt David, ik mocht
beter geworden alsof ik niet ziek geweest ben,
want ik ben weer krachtig en fris als toen ik

jong was. En de reden, dat David dit krijgt
van de HEERE? We lezen in de psalm over de
goedertierenheid des HEEREN! Wat is dat: de
goedertierenheid des HEEREN? Er spelen een
paar dingen in mee. 1) Goedertierenheid is
een deugd van de Heere, een eigenschap van
de Heere. 2) Goedertierenheid heeft te maken
met het woord ‘binden’. Als ik een contract teken bij mijn werkgever, dan bind ik me en sta
ik er voor in, dat wat ik ondertekend heb, dat
ik dat nakom. Daar moet ik trouw in zijn. Dus
de Heere bindt Zich ergens aan en komt het na
en voert het uit. Hij is getrouw daarin. 3) Waar
bindt de Heere Zich aan? Je zou denken: aan
Zijn volk, aan de mensen, die in Hem geloven.
Nee, eerst iets anders. De tekst schrijft ‘HEERE’,
met hoofdletters. Dat wijst op het Verbond
van God. De Heere bindt Zich aan Zijn verbond. Aan het verbond met de beloften van
genade en gunst, vergeving van zonden, van
Vaderschap en kindschap. De reden om dat
te doen vond de Heere in Zichzelf. De bewogenheid om dit verbond met zondaren aan te
gaan, kwam uit de HEERE Zelf op. Het wordt
niet voor niets genoemd: het genadeverbond.
De zegeningen, die in dit verbond gegeven
worden door de Heere, zijn niet te verdienen
door ons, het is allemaal vrije gunst van God,
liefde van Gods kant. Dat komt, omdat een
Ander Zijn leven gaf als offer, waardoor God
dit verbond der genade aangaat met mensen:
onze Heere Jezus Christus. Hij is de Middelaar
van Gods Verbond. Let erop, dat die goedertierenheid van God ‘van eeuwigheid’ is. Je kunt
vragen: waar is de goedertierenheid van God
begonnen? Van eeuwigheid: die is niet begon
nen, want de HEERE is altijd goedertieren
geweest. Altijd heeft de HEERE die hartelijke
bewogenheid gehad voor Zijn kerk gehad.
Daarom liet Hij de wereld, toen ze van hem afviel, niet los. Daarom kwam Hij met Zijn plan
van heil en zaligheid: om Zijn eniggeboren
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Gods Verbondsliefde



Zoon over te geven om het genadeverbond op
te richten. Dat is Gods welbehagen: de Heere is
barmhartig en genadig en Hij straft niet direkt
als ik tegen de Heere zondig, maar Hij wil het
mij uit genade vergeven! Dit genadeverbond is
een vast en zeker verbond, want dat komt uit
Gods Vaderhart op en gaat door, zegt de tekst,
tot eeuwigheid. Dat is zo’n rijke troost. Gods
goedertierenheid stopt niet. Dat geldt voor die
dagen van ziekte en zonden, dat we ons verloren voelen, dat God zo ver voor ons weg is, dat
we geen houvast hebben aan Gods beloften,
dan gaat Gods goedertierenheid toch door. Dat
komt, omdat Gods goedertierenheid te maken
heeft met de trouw van de Heere. We zeggen
het aan het begin van de kerkdienst: ‘Die niet
laat varen de werken, die Zijn hand begonnen
is’. Ook als er dagen zijn, dat de zonde zich
tussen God en mij inschuift (ongerechtigheid
wordt dat genoemd), als God Zijn aangezicht
verbergt en mij bestraffend onder handen
neemt zoals een Vader dat doet met kinderen
(zie vers 13). En toch, daarin wordt Gods liefde
en trouw zo rijk ervaren. Dan wordt het beleefd, dat het vrije liefde van God is. Ondanks
mijn zonde, toch die vergevende liefde. Ondanks mijn ongerechtigheid, toch niet wegge
worpen. Verbroken onder Gods verbondsliefde, te mogen horen uit het Woord, de stem
van God: nochtans heb Ik u lief, om Jezus’ wil.
Ja, als wij veranderen, Hij verandert in Zijn
verbondsliefde niet.
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In Psalm 103 lezen we over mensen, die uit
deze verbondsliefde van God leven. Dat zijn,
zo staat er, ‘degenen, die Hem vrezen’. Wat is
de Heere vrezen? Zie vers 18. Daar lezen we:
‘degenen, die Zijn verbond houden’. Gods ver
bond houden wil zeggen: de band van genade
en liefde, die ons aan Gods verbond bindt, in
stand houden. Hoe kunnen we dat doen? Dan
weet u, dat Gods verbond 2 delen heeft: het
deel van de Heere, waarin de Heere zegt wat
we van Hem verwachten mogen, die eeuwige
verbondsliefde en het deel, waarin de Heere
zegt wat Hij van ons eist en verlangt. Dat is:
nieuwe gehoorzaamheid, die ik van God krijg
en dat ik met mijn hele hart, hele ziel en al
mijn krachten de Heere lief hebt en mijn naaste als mezelf. Kijk, dat is de vreze des Heeren:
dat is een tere liefde, dat je voor de Heere leeft
en dat je bang bent om Hem verdriet te doen

met je zonden. Want dat Hij om die reden Zijn
aangezicht voor je moet verbergen: ‘als je die
zonde vasthoudt, kan Ik geen omgang met je
hebben’. Het is diepe achting voor de Heere,
dat je naar Hem luistert en Hem om vergeving
vraagt. Het is vrijmoedig zijn en dat je vraagt
om Gods hulp en leiding en de Heilige Geest
in je hart en dat je de Heere niet wil bedroeven, maar dat het soms zo moeilijk voor je is.
Het is dat je God dankt voor Zijn genade in de
Heere Jezus Christus. Het tegenovergestelde is:
het verbond breken. Het verbond loslaten. U
kent ze wel: mensen, die het verbond van God
los gelaten hebben. En als je ernaar vraagt, dan
hebben ze in een doos hun doopkaart liggen
en ze weten de naam van de zondagsschool
juffrouw haarfijn op te noemen en ze weten
dat ze veel moesten leren op catechisatie en
hun oom is zelfs dominee, maar ze hebben de
kerk losgelaten. Natuurlijk zullen ze zeggen:
‘we geloven nog wel en we bidden nog wel als
we gaan eten, en wie weet of ik nog eens terug
kom, enz’. Maar de Heere denkt er anders over:
ze hebben Mijn verbond gebroken, ze willen
zich aan Mij en Mijn verbond niet binden. En
hoe is dat gekomen? Door verslapping. Eerst
1 keer op zondag naar de kerk, toen werd het
1 keer per 2 weken, de kinderen gingen niet
altijd meer mee naar de kerk, toen werd het
nog minder. Wees gewaarschuwd als we met
de dienst van God en met Zijn verbond eigen
willig omgaan en het laten verslappen. Bovendien: Gods verbond breken kan ook, als we in
de kerk zitten en niet leven uit God verbondsliefde en onbekeerd van hart blijven. Er is de
verbondswraak van God, als we de verbondsliefde van God verachten. Of is dat het konflikt in uw hart? U zou het graag anders zien,
bij uzelf en bij uw vrouw, uw kinderen, maar
hoe moet het? U staat er alleen voor en u ziet
het langzaam veranderen thuis en de liefde
en trouw voor de dienst van God in het gezin
nemen af? In Psalm 103 lezen we over kindskinderen. Dat betekent: de kinderen van uw
kind, dus uw kleinkinderen, dat zijn 3 geslachten. Daarmee wil de Heere zeggen: Ik werk met
Mijn verbond door de geslachten heen. Dat is
een rijke troost als je denkt: hoe moet het met
mijn kinderen, die niet meer in de kerk komen? hoe moet het mijn kleinkinderen in de
toekomst? Als je kijkt naar je ouderschap, dan
kun je het niet bekijken: wat ben ik veel te kort
geschoten, wat ben ik soms slap geweest, soms
te hard, wat heb ik er van terecht gebracht van

het leven in de vreze des Heeren? Wat heb ik
met mijn jawoord gedaan toen ik met die jongen van me en met dat meisje van me bij het
doopvont stond? Wat zou ik graag willen, dat
ze de Heere liefhebben, maar hoe moet dat ooit
gebeuren? Wel, dan moet ik denken aan Psalm
22. Daar staat dat het vrome zaad van hen die
op God vertrouwden, dat zal door Zijn kracht,
Hem dienen en voor Hem leven. Welnu, als

het dan door Zijn kracht is, dan kan het, dan
kan ik vader zijn in de vreze des Heeren, dan
kan ik mijn kinderen en kleinkinderen in de
Verbondshanden van de Heere leggen. Door
Zijn kracht, die in mijn zwakheid volbracht
wordt. Dan is er hoop voor ons en onze kinderen. Daarom zoeken we het bij de God van het
Verbond, Die door Zijn verbondsliefde zegt: ‘Ik
wil u altijd terug hebben’.

?

Gespreksvragen:

1) Wat zijn de redenen, dat Psalm 103 een danklied wordt genoemd en kunnen we
daar in mee komen voor onszelf? Hoe ligt het met onze dankbaarheid ten opzichte
van God?
2) Bespreek met elkaar de verschillende facetten van het woord “goedertierenheid des
HEEREN’’. Als we dat nagaan, wat kunnen we daarvan leren?
3) Gods genadeverbond heeft 2 delen blijkt uit deze psalm: wat is het deel van de
Heere en wat is ons deel? Vergelijk het met het doopformulier.
4) Hoe kunnen we leven uit Gods verbond en welke aspecten reikt de psalm ons daarvoor aan?
Wat is de wraak van Gods verbond en wanneer treedt die in werking?

Bijbelstudie N.T.
Efeze 6 : 10–24

Ds. J.B. ten hove

De zaligheid van Christus’ Kerk ligt vast
in de drieënige God. Op deze toonhoogte
zet de Efezebrief in het eerste hoofdstuk
in. Dat is geen geforceerde ‘praise’ die wegvlucht uit de werkelijkheid. Dat merken
we in hoofdstuk 6, waarin het gaat over de
realiteit van de geestelijke strijd. Maar midden in deze strijd troost Christus Zijn Kerk
met Zijn onwankelbare overwinning.

De geestelijke strijd
(Efeze 6:10-12)
Het gaat hier niet over een gewone oorlog
vol bloed, vuur en rook. Nog minder over
een onheilige oorlog zoals de islamitische ‘jihaad’. Het gaat hier over een geestelijke strijd,
zonder militaire middelen. Christus’ Kerk op

aarde heeft te maken met allerlei vijanden,
zoals spotters, dwaalleraars, vervolgers en ga
zo maar door. Maar ten diepste hebben wij de
strijd niet tegen vlees en bloed, dat wil zeggen niet tegen gewone mensen zoals wij. De
echte vijanden worden onthuld in vers 12:
de overheden, de machten, de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, de
geestelijke boosheden in de lucht. Met deze
woorden worden geestelijke machten aangeduid, dat wil zeggen de satan samen met zijn
duivelen en demonen.
De strijd tegen deze boze machten is al heel
oud. Over het begin hiervan lezen we iets in
2 Petrus 2:4 en Judas:6. Deze strijd gaat een
nieuwe fase in bij de zondeval in het paradijs.
We horen van de strijd van het Vrouwenzaad
tegen het slangenzaad in de moederbelofte
van Genesis 3:15. Daarna merken we door
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heel de Bijbel heen de realiteit van deze strijd
tussen Gods Koninkrijk (Jeruzalem) en het
rijk van de duivel (Babylon), een strijd die zal
duren tot de oordeelsdag, wanneer de Heere
definitief zal afrekenen met de duivel en zijn
rijk.
Hier waarschuwt de Heere ons voor de listige
plannen van de duivel. In een oorlog zijn inlichtingen over de vijand en over zijn werkwijze en bedoelingen van levensbelang. En
niets is zo gevaarlijk als dat je het gevaar van
de vijand niet beseft.
Als je de vijand in het vizier krijgt, kun je
bang worden. Want wij zijn tegen de duivel
niet opgewassen. Maar we hoeven de strijd
niet in eigen kracht te strijden. Als de apostel
ons aanspoort, zegt hij dat we krachtig moeten worden in de Héére, niet in onszelf. Niet
in eigen kracht, maar in de sterkte van Zijn
macht (vers 10). Voor ons is de duivel niet
bang. Maar voor Christus siddert Hij (vergelijk Jakobus 2:19). En daarom zingt de strijdende Kerk met Luther mee: “Ons staat een
sterke Held terzij… De zege is Hem beschoren”.

De geestelijke wapenrusting
(Efeze 6:13)
Christus laat Zijn strijdende Kerk niet aan
haar lot over. Als het Hoofd beschermt Hij
Zijn lichaam. Dat doet Hij onder andere met
de wapenrusting die Hij geeft. Hier worden
zeven onderdelen genoemd die alle zeven
nodig zijn om staande te blijven in de strijd.
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De gordel van de waarheid
(Efeze 6:14-a)



In de oudheid droegen de soldaten een grote
gordel om de heup (onderbuik en onderrug)
te beschermen. Wat wordt met deze gordel
bedoeld? De waarheid. Hier gaat het niet over
de waarheid van Gods Woord (zie verderop
in vers 17), maar over waarachtigheid, betrouwbaarheid, oprechtheid. Van nature zijn
wij leugenachtig (vergelijk Romeinen 3:4).
Waarachtigheid is de vrucht van Gods Geest
(vergelijk Efeze 4:25 en 5:9). De Heere leert je
de waarheid lief te hebben, en betrouwbaar te
zijn in woord en daad. Dat gaat niet vanzelf.
Je moet erin geoefend worden. Dat is hard

nodig in de geestelijke strijd. Want de duivel
probeert je te verstrikken in oneerlijkheid,
leugenachtigheid en bedrog. En daarom:
“Staat dan, uw lendenen omgord hebbende
met de waarheid”.

Het borstwapen der gerechtigheid
(Efeze 6:14-b)
Het tweede stuk van de wapenrusting is het
borstwapen, dat wil zeggen een soort harnas
dat het bovenlichaam bedekt. Wat wordt
hiermee bedoeld? De gerechtigheid of de
rechtvaardigheid (in het Grieks zijn beide
woorden hetzelfde woord). Hierbij kunnen
we denken aan de rechtvaardigheid door
het geloof in Christus. Dat is een machtig
wapen tegen de aanvallen van de duivel. Ik
denk bijvoorbeeld aan Luther, die benauwd
werd door de vele aanklachten waarmee de
duivel hem lastig viel. Totdat hij dwars door
deze eindeloze zondenlijst met grote letters
schreef: “Het bloed van Jezus Christus reinigt
van alle zonden”. Toen moest de duivel afdruipen.
Vanuit het Grieks kunnen we bij het woord
gerechtigheid ook denken aan de levensheiliging. Die uitleg vinden we onder andere bij
Calvijn. Ook de kanttekeningen bij de Statenvertaling betrekken dit deel van de wapenrusting op de godzaligheid van het leven en een
goed geweten. Ook dit deel van de wapenrusting is belangrijk voor de verdediging in de
geestelijke strijd. Vergelijk 1 Timotheüs 1:19.
Een slecht geweten is een middel waarmee de
duivel velen in zijn greep weet te houden, en
van de Heere af te houden. Wat is het daarentegen bevrijdend als je die concrete zonden
aan de Heere leert belijden, zoals in 1 Johannes 1:8-10. Wat is het ook bevrijdend als je
elkaar de zonden leert belijden. Dan hoef je
het niet meer krampachtig te verbergen. Dan
mag je weten dat het weer goed is tussen de
Heere en jezelf, en tussen jezelf en die ander.
Op de vrede van een goed geweten kan de
duivel geen vat krijgen (vergelijk Handelingen 24:16).

Het schoeisel voor de voeten
(Efeze 6:15)
Een soldaat loopt niet op blote voeten. Zijn
voeten worden beschermd door stevige laar-

van de brandende pijlen van twijfel en ongeloof die de duivel op je afschiet. Er is slechts
één plaats waar je veilig bent voor die duivelse pijlen. Dat is bij de Heere Jezus. Daarom
is het geloof is niets anders dan vluchten naar
Hem om achter Hem weg te schuilen. Niet als
iets eenmaligs, maar als een dagelijkse oefening in de strijd van het geloof.

De helm der zaligheid
(Efeze 6:17a)

geborgen in Hem. Overigens: Je kunt deze
woorden ook uitleggen als de bereidheid om
van het Evangelie des vredes te getuigen. Ook
die bereidheid is belangrijk in de geestelijke
strijd, al wordt die hier mijns inziens niet bedoeld.

Een helm beschermt het hoofd. De duivel
neemt ook ons hoofd onder vuur, dat wil
zeggen onze gedachten en gevoelens. Bijvoorbeeld door de media, door muziek, door
negatieve gedachten in
te fluisteren over God,
over de kerk, over andere mensen, over jezelf.
Of door je gedachten zo
vol te maken van geld
en goed dat je de hemelse dingen vergeet.
Wat hebben we nodig?
De helm der zaligheid.
Dat wil zeggen de helm
van de hoop op de zaligheid (vergelijk 1 Thessalonicenzen 5:8). Dan
leer je de dingen zien in
het licht van de eeuwigheid. Dan worden hart
en hoofd gericht op het
Koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid. En als de strijd zwaar
wordt, of als je moet lijden om Jezus’ wil, dan
is het denken aan de beloofde zaligheid een
krachtige aansporing om te volharden. Zoals
een hardloper nieuwe moed put als hij denkt
aan de finish (vergelijk 2 Timotheüs 4:7,8).

Het schild van het geloof
(Efeze 6:16)

Het zwaard van de Geest
(Efeze 6:17b)

Een schild geeft bescherming. Hier gaat het
over een schild dat zo groot is dat een soldaat
er helemaal achter weg kan kruipen. Wat is
dit schild? Het geloof. Het woordje ‘bovenal’ geeft het belang hiervan aan. Het geloof
wordt hier vergeleken met het schuilen achter een groot schild. Wat kun je last hebben

Het Griekse woord voor zwaard duidt op een
kort zwaard dat geschikt is voor een gevecht
van man tegen man. Dit zwaard is het Woord
van God. Als je daarmee niet bewapend bent,
vindt de duivel een gemakkelijke prooi in je.
Een van de oudtestamentische profeten verzuchtte dat het volk te gronde ging door ge-
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zen. Die heb je nodig. Want als je aan je voeten wordt verwond, sta je uiterst zwak in de
strijd. Waar zijn onze voeten mee geschoeid?
De laklaarzen van eigengerechtigheid zijn
ongeschikt voor de geestelijke strijd. Met de
sloffen van lauwe luiheid kun je niets beginnen. Wat heb je nodig? De laarzen van de ‘bereidheid van het Evangelie des vredes’. Het
woord ‘bereidheid’ betekent: toegerust zijn.
Dus: toegerust met het Evangelie des vredes.
Dat is het Evangelie waardoor een zondaar
wordt verzoend met God. Zonder deze vrede
met God kun je de strijd niet in. Als je nog
vertrouwt op jezelf en op je eigen vroomheid,
weet de duivel je zo ten val te brengen. Maar
met het Evangelie van Christus de Gekruisigde en Opgestane sta je stevig in je schoenen,



brek aan kennis van Gods Woord. Wat is het
beschamend als we moeten erkennen dat we
weinig van de Bijbel weten! Als er iemand is
van wie we het belang van grondige Bijbelstudie kunnen leren, dan is het wel de Heere
Jezus Zelf (vergelijk Lukas 2:41-52). Met dit
zwaard wist hij de aanvallen van de duivel te
weerstaan (vergelijk Mattheüs 4:1-11). Voor
ons onmisbaar in de strijd!

Het wapen van het gebed
(Efeze 6:18-20)
Het gebed wordt als laatste wapen genoemd.
Soms functioneert het gebed bij ons als sluitpost, als het ware bij gebrek aan beter. Toch
is het een van de belangrijkste onderdelen
van de wapenrusting. Dat merken we in vers
18. Een mooi voorbeeld waarin de Heere laat
zien hoe belangrijk het gebed is vinden we
in de strijd van Israël tegen Amalek (Exodus
17:8-16). Waar niet gebeden wordt, heeft de
duivel vrij spel. Als het gebedsleven zwak is,
staan we zwak in de strijd. Hoe krachtiger het
gebed, des te sterker staan we in de geestelijke
strijd.
Wat is dan het geheim van de kracht van het
gebed? Dat je in je eigen zwakheid je sterkte
zoekt bij de Heere, zoals een kind dat in zijn
hulpeloosheid roept om vader of moeder.
Dat je alles van de Heere verwacht, en niets
van jezelf (vergelijk weer vers 10!). Vers 18
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benadrukt dat het gebed voortdurend nodig
is. Wat is dan het bidden ‘in de geest/Geest’?
Sommigen leggen dit uit als: bidden met
ernst en van harte (‘geest’, vergelijk Johannes
4:24). Anderen leggen dit uit als: bidden met
de hulp en onder de leiding van de Heilige
Geest (‘Geest’, vergelijk Romeinen 8:26,27).
Beide verklaringen zijn mogelijk. Ze sluiten
elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan.
De geestelijke strijd wordt allereerst biddend
gestreden. Biddend, niet alleen voor jezelf,
ook voor anderen. Voor allen die je lief zijn.
Ook voor ‘al de heiligen’, dat wil zeggen voor
geheel Christus’ Kerk. Daarbij schroomt Paulus niet om voorbede voor zichzelf en voor
zijn prediking te vragen. Hij beseft maar al te
goed hoezeer hij afhankelijk is van de Heere.
Alle werk in Gods Koninkrijk is immers ten
diepste Góds werk. En daarom: Waakt en
bidt!

Ten slotte
In de geestelijke strijd hebben we allermeest
de Heere Zelf nodig. Zonder Hem delven we
het onderspit. Maar in Zijn kracht zijn we
meer dan overwinnaars. Hij rust met Zijn wapenrusting toe voor de strijd. Niets verwachtend van onszelf, alles verwachtend van Hem.
Zo klinkt aan het slot van de geestelijke strijd
de zegenbede: “De genade zij met al degenen
die onze Heere Jezus Christus liefhebben in
onverderfelijkheid. Amen (vers 24)”.

?

1. Wat is de bedoeling van de duivel met Christus’ Kerk? Waarom is het voor ons
belangrijk om de vijand met zijn bedoelingen en werkwijze in het vizier te krijgen? Noem voorbeelden van de ‘listige omleidingen’ van de duivel in ons persoonlijke leven, in onze gezinnen en in de gemeente/kerk.
2. Hoe kunnen we staande blijven in de geestelijke strijd? Hoe komen we aan de
geestelijke wapenrusting?
3. Bij de geestelijke wapenrusting hoort de gordel van de waarheid (waarachtigheid). Probeer
uit te leggen waarom het in de geestelijke strijd zo gevaarlijk is als je het in je dagelijkse
leven niet zo nauw neemt met de waarheid.
4. Het tweede onderdeel van de geestelijke wapenrusting is het borstwapen der gerechtigheid.
Waarom maakt een slecht geweten je weerloos voor de aanvallen van de duivel? Hoe word
je van een slecht geweten verlost?
5. Leg uit waarom u het schoeisel van ‘de bereidheid des Evangelies’, het schild van het geloof,
de helm der zaligheid en het zwaard van de Heilige Geest nodig hebt in uw eigen leven.
6. Wat kunnen we leren van het leven van de Heere Jezus over het hanteren van het wapen
van het gebed? Wat kunnen we hierover leren uit de geschiedenis van de strijd van Israël
tegen Amalek (Exodus 17:8-16)? Voor wie is dit gebed nodig? Waarom vraagt Paulus in vers
19 voorbede voor zichzelf? Waarom is dat nog steeds nodig voor predikers en voor alle anderen die betrokken zijn bij het werk in Gods Koninkrijk?

Van de voorzitter...
Nijkerk 2006
De Huishoudelijke Vergadering ligt weer achter ons. We zien er met gemengde gevoelens
op terug. Enerzijds is er dankbaarheid voor
het vlotte verloop van de bekende agendapunten. Bij de bestuursverkiezing gaf u bijna
unaniem het vertrouwen aan de 3 herkiesbare bestuursleden. Ook de collecte gaf een
mooie opbrengst te zien: 695,55 euro.
Maar het bestuursvoorstel tot aanpassing van
de Statuten kon het niet halen. Er was wel
een duidelijke meerderheid, maar niet het
vereiste tweederde deel van de stemmen. Er
waren 124 voor, 88 tegen en 14 blanco. Dit
betekent, dat het voorstel van het hoofdbestuur terug genomen moest worden, en wij
gaan ons beraden, hoe we daarmee verder
moeten. Op dit moment is van belang, dat
de broederschap blijve (zie 1 Petrus 2 : 17).
Verschil van gedachten hindert zo vaak de
voortgang van het werk in Gods Koninkrijk.
Laat dat onder ons niet zo zijn.
We gaan een periode van rust en vakantie
tegemoet. Dan mag er de persoonlijke bezinning zijn op Gods Woord. Tijd, om een goed
boek te lezen. En dan ook tijdig de nodige
voorbereidingen treffen voor het nieuwe seizoen.

Ds. W. Westland

Dank
Aan het eind van dit seizoen willen we de
scribenten, die de bijbelstudies in de Hervormde Vaan hebben geschreven, hartelijk
danken voor hun inzet. Ds. Van Dijk heeft
voor ons het bijbelboek Ruth behandeld, en
daarna enkele psalmen. Ds. J.B. ten Hove
heeft met ons geluisterd naar de brief aan de
gemeente van Efeze. Onze bede is, dat deze
bijbelstudies tot zegen (geweest) mogen zijn
voor velen.
Zoals reeds werd meegedeeld, hoopt ds. A.D.
Goijert in het nieuwe seizoen Hosea te behandelen, en ds. P. van Duyvenbode de brief
aan de Colossenzen.

Tenslotte
Een hartelijke groet, mede namens de andere
bestuursleden.

Opmerkelijk
Waarom zo lauw?
Christenen in de Islamitische landen hebben
het niet gemakkelijk. Ze kennen de angsten
van een minderheid te zijn en voelen zich
op z’n best getolereerd en op z’n slechts vervolgd. Christenvervolging wil echter in het
Westen, om raadselachtige redenen, maar
geen belangrijk onderwerp worden. Daarom

Dr. J. Broekhuis
valt het op als een dagblad daar aandacht aan
besteedt.
“Anders dan menigeen meent is het christendom met gemak de meest geplaagde godsdienst ter wereld. In zo’n zestig landen staan
de christenen dagelijks bloot aan vervolging.
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Dat kan gaan van flauwe bureaucratische
pesterijen, tot opsluiting, marteling, moord.
Lobbyorganisaties claimen dat jaarlijks wereldwijd rond honderdduizend christenen
vanwege hun geloof de dood vinden. Dat is
een flinke provinciestad.
Toch wil christenvervolging, om raadselachtige redenen, maar geen hard onderwerp
worden. Neem Indonesië, land waar christenen behoorlijk te kampen hebben met de
opdringerigheid van de islam. Niet lang geleden zei een woordvoerder van de grootste
protestantse kerk in Nederland dat één en
ander geen christenvervolging mag heten.
“Dat noemen we ruzie met elkaar.” En in Afghanistan, Pakistan en China is alleen sprake
van ‘achterstelling’.
Natuurlijk, moslims hebben óók veel te vrezen. Maar dan vooral in landen als China en
Noord-Korea waar álle godsdienst taboe is.
Christenen hebben het daarnaast nog eens te
verduren in talloze moslimlanden. Daar zijn
ze op z’n best tweederangs burgers die er verstandig aan doen zich koest te houden. Voor
bekeerlingen is het er helemáál geen pretje.
Omgekeerd kunnen moslims in westerse
landen godshuizen bouwen, religieuze feesten vieren, hun Heilige Schrift vrijelijk verspreiden, bekeerlingen maken- een scenario
waarvan christenen in grote delen van het

Midden-Oosten of Oost-Afrika alleen maar
kunnen dromen.”
Net als in de eerste driehonderd jaar van zijn
bestaan ziet het christendom zich in een
minderheidspositie gedrongen. Niemand wil
graag tot een minderheid behoren of in de
minderheid zijn. Als minderheid val je op,
word je behandeld alsof je bijzonder bent of
heb je bijvoorbaat al ongelijk. De ongeschreven regel is immers dat de minderheid zich
bij de meerderheid dient neer te leggen.
De christenen in het Oosten ervaren aan den
lijve wat Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3 : 12:
“En ook allen, die godzalig willen leven in
Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.”
De apostel wil het inprenten: godsvrucht en
vervolging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit laatste is geen incident, maar iets
wezenlijks. Het hoort bij het christen zijn.
Hier ligt het eigenlijke pijnpunt voor de Westerse christenen.
Wanneer de Heere met het Evangelie in ons
leven komt, dan is dat ook een roeping tot
het lijden, tot het kruisdragen om Jezus’ wil.
Hoe komt het dat we zo gelaten zijn? Merkt
de ander wel dat ons bestaan wortelt in de
godsvrucht? Of behoren we bij het moderne
capitulatiechristendom? Zou dit ook de verklaring zijn van het gebrek aan opwinding
over christenvervolging?

Huishoudelijke Vergadering
Verslag Huishoudelijke Vergadering
gehouden op 20 mei 2006
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Op 20 mei j.l. werd de jaarlijkse huishoudelijke vergadering van onze hervormde mannenbond gehouden in het Verenigingsgebouw “De Schakel” te Nijkerk. De voorzitter,
ds. W. Westland, richt zich met een hartelijk
woord van welkom namens het voltallige
hoofdbestuur, tot de vele afgevaardigden uit
het hele land van noord tot zuid, van Stedum
tot Tholen. Er zijn 90 verenigingen vertegenwoordigd op deze vergadering.
We zingen Psalm 25 : 2 en 4, waarna de voorzitter voorgaat in gebed. De verenigingen uit

Dirksland, Gorinchem, Kootwijkerbroek en
Zwijndrecht zijn met kennisgeving afwezig.
Het openingswoord is n.a.v. Exodus 17 : 8–
16, de strijd tussen Amalek en Israël, de voorzitter legt de vinger bij vers 15c: “De Heere is
mijn Banier”. De indringende, appellerende
meditatie is in dit nummer van De Hervormde Vaan reeds opgenomen, aansluitend zingen we Psalm 89 : 8.
Hierna krijgt de 1e secretaris de gelegenheid
van het reeds gepubliceerde jaarverslag een
korte samenvatting te geven, hij noemt o.a.

Na een woord van dank aan de secretaris licht
onze penningmeester, dhr. C. Oosterom, zijn
financieel verslag toe, dat reeds verschenen
is in april in onze periodiek. Een contributieverhoging is niet noodzakelijk, het jaar 2005
kon met een voordelig saldo worden afgesloten. Het vermogen van onze bond bedraagt
bijna 30.000 euro. “De penningmeester mag
zijn werk zonder financiële zorgen, dank zij
uw steun, voortzetten”, aldus de voorzitter.
De penningmeesters van de plaatselijke verenigingen kunnen voor het einde van deze
maand de kwitantie over dit jaar ontvangen.
De benoemde leden van de kascontrolecommissie uit Scherpenzeel en Woudenberg hebben de de kas op 11 – 05 – 06 gecontroleerd.
Helaas waren zij op deze vergadering zonder
kennisgeving afwezig, zodoende is er geen
mondeling verslag. Uit het kasboek blijkt dat
zij, na alles in orde bevonden te hebben, hun
handtekening geplaatst hebben. De penningmeester en het bestuur konden zodoende
gedechargeerd worden. De nieuwe kascontrolecommissie wordt benoemd, zij wordt gevormd door een vertegenwoordiging van de
M.V. “Onderzoekt de Schriften” te Scherpenzeel en van de M.V. “Boaz” te Veenendaal.
Bij het agendapunt “Mededelingen” wordt
(opnieuw ) bekend gemaakt wie de bijbelstudies zullen verzorgen in de Hervormde Vaan
voor het seizoen 2006 – 2007. Ds. P. van Duijvenboden (de brief aan de Kolossenzen) en
ds. A.D. Goijert (de profeet Hosea). Op verzoek van een der afgevaardigden zal aan de
scribenten verzocht worden in het augustusnr van ons blad een indeling van de gehele
stof aan te geven voor de komende maanden
van het genoemde seizoen.
De uitslag van de verkiezing wordt bekend
gemaakt. Door de verenigingen is ook dit
jaar geen gebruik gemaakt om volgens art
11 van de Statuten kandidaten toe te voegen
aan de door het hoofdbestuur voorgedragen
dubbeltallen. Er zijn 251 stemmem geteld.
In de vacature ds. T. van Bruggen te ’t Harde

(herkiesbaar) zijn 239 stemmem op hem uitgebracht, 10 stemmen op ds. D. Breure en 2
blanco stemmen. In de vacature ds. A.D. Goijert te Bunschoten (herkiesbaar) verwierf ds.
A.D. Goijert 242 stemmen, ds. E. Mijnheer te
Westbroek 7 stemmen en 2 blanco stemmen.
In de vacature dhr. M. Post te Veenendaal
(herkiesbaar) kreeg hij 244 stemmen, dhr. G.
Dijkgraaf te Uddel 5 stemmen en 2 blanco
stemmen. De drie herkozen bestuursleden
nemen hun benoeming aan. Na deze uitslag
zingen we Psalm 103 : 3 en 4, er wordt inmiddels gecollecteerd, de collecte bracht het
mooie bedrag van 695,55 euro op.
Vervolgens geeft ons bestuurslid, dhr. C.
Oosterom, een toelichting op de voorgestelde Statutenaanpassing zoals deze door het
hoofdbestuur is opgesteld en aan alle verenigingen is gezonden. Dit voorstel wordt op
een duidelijke wijze toegelicht. In de brief
van februari 2006 en in de Hervormde Vaan
is het standpunt, de beleidslijn aangegeven.
Ook in de toekomst is de grondslag van de
mannenbond dezelfde: Gods onfeilbaar
Woord en de Drie Formulieren van Enigheid,
het hoofdbestuur wenst te blijven gaan in
de kerkelijke weg zoals die is aan gegeven in
het onveranderlijke artikel 4 van de Statuten.
Binnen de organisatie van de mannenbond
en haar Statuten zijn alleen de voorgestelde
aanvullingen/wijzigingen mogelijk.
Na deze toelichting worden er een aantal vragen gesteld door verschillende afgevaardigden. Men verzoekt om het voorstel terug te
nemen en niet in stemming te brengen, de
naam PKN in art. 11 weg te laten. Moet artikel 16 (ontbinding van de vereniging) niet in
werking gesteld worden? Wanneer de vragen
beantwoord zijn, wordt overgegaan tot de
hoofdelijke stemming, deze geschiedt overeenkomstig art. 13 van de Statuten, mondeling. Er worden 226 stemmen uitgebracht,
waarvan 124 stemmen voor de Statutenaanpassing, 88 stemmen tegen en 14 stemmen
blanco. De blanco stemmen tellen niet mee.
Deze uitslag geeft aan dat een 2/3 meerderheid niet is gehaald om de Statuten aan te
passen of te wijzigen, d.w.z. de Statuten blijven ongewijzigd. Het hoofdbestuur heeft
van de verenigingen via de afgevaardigden
de opdracht gekregen de Statuten opnieuw
te bestuderen en met een nieuw voorstel te
komen.
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de Bondsdag, de toerusting van de plaatselijke besturen, de regionale themadagen, de
uitvoerig besproken en toegezonden informatie betreffende de Statutenaanpassing, de
nieuwe folder voor de ledenwerving en andere zaken. De mannenbond telt op 01 – 01
– 06 3515 leden. Hierna een enkele vraag die
tot tevredenheid wordt beantwoord.
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In de rondvraag wordt verzocht of het hoofdbestuur niet in overweging zou willen nemen
de Huishoudelijke Vergadering in de toekomst naar de morgen te verplaatsen. Naar
aanleiding van de gehouden enquête betreffende de locatie van de volgende Huishoudelijke Vergadering zal het bestuur binnenkort
een beslissing nemen.
De voorzitter bedankt alle afgevaardigden
voor hun bijdrage op deze vergadering, die
ondanks de verschillende meningen, een
goed verloop mocht hebben. In het bijzonder

dank aan de regelingscommissie en aan onze
administrateur dhr. B. Rozendaal.
Het slotwoord wordt uitgesproken door ds.
T. van Bruggen n.a.v. 2 Petrus 1 : 16–21 met
als uitgangspunt vers 19: “En wij hebben het
profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet
wel, dat gij daarop acht hebt…”, aansluitend
zingen we Psalm 119 : 65. Ds. T. van Bruggen eindigt de vergadering met gebed, daarna
sluit de voorzitter de vergadering, hij wenst
allen een goede reis naar huis en een gezegende zondag.

Ned. Gel. Belijdenis
Artikel 12: De Schepping, met name van de engelen
Ds. J.P. Nap
In deze reeks studies over de Ned. Geloofsbelijdenis komen niet alle artikelen aan de
orde. Na de behandeling van art. 10 volgt
nu art. 12. Over de schepping van alle dingen en in het bijzonder van de engelen.
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God de Vader, de Schepper
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“Wij geloven”, zo begint ook dit artikel. Wij
bewijzen de schepping niet. Wij verklaren die
niet. Maar wij geloven. En dat niet op grond
van onze waarneming of ervaring, maar ook
dit geloof is uit het gehoor van het Woord
van God, Hebr. 11 : 3. Heel vaak noemt de
Bijbel God dan ook de Schepper.
God sprak en het was er. Hij heeft alles uit
niets geschapen; door Zijn Woord, dat is
door Zijn Zoon. God Zelf is de Bron van het
leven. In de evolutietheorie wordt op de één
of andere manier de bron van het leven in de
materie zelf gelegd. Vanuit de Schrift is dat
een fors kritiekpunt tegen deze theorie. Toch
wordt zij in onze geseculariseerde wereld en
wetenschap door velen welhaast klakkeloos
aanvaard.
Niet alleen de Vader en de Zoon zijn bij de
schepping betrokken; ook de Geest, Gen. 1:2.
Wat is de drieënige God het dan waard, dat
Hij als de Schepper wordt geprezen, zoals o.a.
zo vaak in de Psalmen gebeurt.
Art. 12 benadrukt, dat de schepping een daad
is van Gods soevereine wil. God had dan ook

de schepping niet nodig om God te zijn. Hij
is volmaakt in Zichzelf. En Hij hoeft niet door
mensenhanden gediend te worden als iets behoevende.
En het doel? Het doel is, dat ieder schepsel
zijn Schepper zou dienen. En eren. Dat vraagt
God van het ruime hemelrond, van de zeedieren en de bomen, en ook van de mensen.
Alles moet Hem eren.
Helaas wordt dit hoge levensdoel niet bereikt,
aangezien wij in Adam in zonde gevallen
zijn. Door diezelfde zondeval is er veel leed
en verdriet in Gods schepping gekomen. De
één verongelukt en de ander raakt gehandicapt.
Toch heeft God Zijn handen niet van Zijn
schepping afgetrokken. Ook dat belijden wij.
In art. 13 wordt dit verder uitgewerkt. Maar
nu al kan in het geloof gezegd worden: Alles
ligt vast in de handen van mijn hemelse Vader. De Heere regeert.
Zalig is de mens die zijn leven uit handen
geeft in Zijn handen en zich door die laat
leiden.

De engelen geschapen
God heeft ook de engelen goed geschapen.
Om Zijn zendboden te zijn. En om Zijn uitverkorenen te dienen. Ook dat geloven wij.
Velen geloven dat niet. Ook in de tijd van Jezus en de apostelen waren er al mensen, die

Er zijn ook duivelen
Let wel, ik schrijf niet: God schiep de duivelen.
Want Hij heeft ze niet geschapen. Tenminste
niet als duivelen. Hij heeft ze geschapen als
goede engelen. Maar zij zijn zelf vijanden van
God geworden. En vijanden van alle goed. De
duivelen zijn er dus niet altijd geweest, zoals
de Manicheeën vroeger leerden. Het slot van
art. 12 wijst hun dwaling af.
Als God hoogtepunten geeft in de kerk, oplevingen, een reformatie, dan gaat dat vaak
gepaard met een verhoogde en verhevigde
activiteit van de duivel. Hij zorgt dan voor
ketterij, vervolging en verwarring. Inderdaad,
als de Heere Zijn kerk bouwt (met nadruk op
‘bouwt’), dan bouwt de satan er een kapelletje naast.
Veel (kerk)mensen houden geen rekening
met de duivel. Maar hij gaat zijn gang in het
occultisme, waarzeggerij, in computerspelletjes en films. Ook in het bevorderen van het
ongeloof. Art. 12 waarschuwt, dat de duivelen vijanden van God zijn en van alle goed.
Moordenaars, loerend op de Kerk en op ieder
lidmaat. Om te verderven en te verwoesten.
In het paradijs was de duivel er al. Wanneer
de goede engelen tot duivelen zijn geworden,
weten we niet precies, maar het was in elk geval voor de zondeval van Adam en Eva. Ook is
er niet één duivel, maar er zijn er duizenden.
Onder leiding van hun generaal Beëlzebul.
Zij zijn zo diep van de Heere afgevallen, dat het onmogelijk is, dat zij
zich bekeren. Voor de duivel is
geen zaligheid. Hen wacht
per definitie de eeuwige
pijn.
Zalig zijn echter de
zondaren, die uit de
klauwen van de duivel zijn gered. Christus doet dat. Hij is
Overwinnaar. Wel
wacht Gods kinderen de strijd. Want
de duivel gaat nog
rond als een briesende leeuw. Maar hij kan
niet verder komen dan de
Heere toestaat. Zo lezen
wij in Job.
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niet geloofden dat er engelen zijn. Dat waren
de Sadduceeën, zeg maar de vrijzinnigen van
de synagoge.
Maar op grond van Gods Woord geloven wij,
dat er engelen zijn, ook al zijn ze onzichtbaar.
Wij horen in onze tijd veel over engelenverschijningen. In boeken en ervaringsverhalen.
Maar wij zullen deze verschijningen toch niet
als bewijs voor ons geloof gebruiken. Ook al
niet, omdat die verschijningen vaak los van
God en Zijn Woord worden beschouwd. Wij
geloven, dat God de engelen gemaakt heeft,
omdat wij Zijn Woord geloven!
In de tijd van Guido de Brès, die deze belijdenis heeft opgesteld, werd in de Rooms
Katholieke Kerk zeer veel aandacht aan de
engelen besteed. Onze belijdenis is, daarmee
vergeleken, heel summier. Het is alsof daar
al iets in zit van: temper nu maar eens even.
Houd je niet al te veel met de engelen bezig;
vooral niet nu wij de Bijbel hebben. Daarin
openbaart God Zich meer dan door middel
van engelen. Nu wij vandaag ook weer door
berichten over engelen overspoeld worden, is
de lijn van art. 12 een goed medicijn.
Toch is er wel iets over de engelen te zeggen.
In de Schrift komen zij vooral naar voren als
degenen, die God in de hemel loven en prijzen. Daarin zijn de engelen ons tot voorbeeld.
Zie ook Ps. 103. Maar zij hebben ook op aarde
een taak. Als Gods zendboden. Die taak om
Gods Woord te boodschappen kunnen zij
ook in onze tijd hebben, hoewel wij (zoals
gezegd) vooral Gods Woord hebben. Ook dienen zij de uitverkorenen. Zij helpen hen op onzichtbare wijze in
hun taak in Gods Koninkrijk.
Zij beschermen hen ook.
Niet in de zin van een
aparte beschermengel voor elke gelovige, maar wel beschermen zij met
elkaar de gelovigen. En dat niet
alleen op straat
en plein, maar
ook in geloofsvervolging.
Met name verblijden de engelen zich
over een zondaar die
zich bekeert. En, hebben
zij zich al over u verblijd?
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Gespreksvragen:

1. Laat iemand, die met de evolutietheorie te maken heeft (gehad) daar wat meer
over vertellen. Op welke punten strijdt deze theorie met het geloof in God de
Schepper van hemel en van aarde?
2. De mens is door God geschapen. In hoeverre kunnen wij zeggen wat een kinderlied zingt: “Je bent een parel in Gods hand”? Wat moeten we er wel bij zeggen?
3. Op welke manier kunnen engelen een gezonde plaats hebben in ons geestelijk
leven?
4. Welke invloeden van de duivel signaleert u in onze tijd? Bent u waakzaam daartegen?

Opdracht:
Laat iemand wat meer studie maken over de leer van de Manicheeën. Hierover vindt u o.a. het
één en ander in levensbeschrijvingen over Augustinus, die een aantal jaren bij hen aangesloten
was.

Organisatienieuws
Per D.V. 10 juli 2006
wordt het adres van het secretariaat:
Ds. T. van Bruggen,
Kerkstraat 36, 2959 BS Streefkerk.
Tel. 0184-681316.
E-mail: dstvanbruggen@solcon.nl

Boekbespreking
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Ton Vogelaar, Uit balans, uitg. Groen, Heerenveen 2005, 80 blz., prijs 9,95 euro.
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In het hoofdstukje “Man en identiteit” lees ik
o.a. “Veel vaders en ook veel jongens zijn onzeker over hun mannelijkheid” en ook “Mannen kunnen soms heel slecht luisteren naar
hun fijngevoelige kant en daardoor slecht
meeleven met hun partner of kind en zich
moeilijk in een ander verplaatsen.”
Uit deze enkele zinnen blijkt wel, dat de
schrijver, die als psychotherapeut werkzaam
is bij Eleos, onze ogen wil openen voor psychische, relationele problemen. Enkele titels
van hoofdstukjes zijn: agressie, overspel,
aanpassen. De inhoud van dit boekje is een
bewerking van columns, die eerder in het Reformatorisch Dagblad verschenen zijn. Voor
wie eens wil nadenken over zichzelf…
J.P.N.

Bijbelstudies Hosea
De indeling van de hoofdstukken voor
het komende vergaderseizoen is als volgt:
Aug. 2006
:
Sept. 2006
:
Okt. 2006
:
Nov. 2006
:
Dec. 2006
:
Jan. 2007
:
Febr. 2007
:
Maart 2007 :
April 2007
:
Mei 2007
:
Juni/Juli 2007 :
Aug. 2007
:

Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3 en 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13 en 14

Overlijdensberichten
Op Zijn tijd heeft de Heere ons trouw lid thuisgehaald in het Hemels Jeruzalem

GERRIT HOOGENDOORN
in de leeftijd van 80 jaar.
De Heere troostte de rouwdragende familie.
Bestuur en leden M.V.
„Onderzoekt de Schriften”
Waddinxveen
Waddinxveen, 27 april 2006

