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De Heilige Geest
Dat de Heilige Geest als de tlenie Persoon in het Goddelijk Wezen ons geopenbaard is, geschiedt niet daarom,
omdat Hij de derde Persoon zotr zijn in rang of eer, maar
overeenkomstig de heilsorde, naar l'elke Hem de heiliging toekomt.
En hier hebben wij nu de \Taag te beantn'oorden, hoe
lvij zulks te verstaan hebben, en lvelke troost wij in het
algemeen daarvan hebben, dat rvij geloven, dat de Heilige Geest God is, één rvezen met de Yader en de Zoon.
Tot het antwoord op deze vraag zullen rvij nimmer komen, noch er gewicht aan hechten, als het niet bij ons
waarheid is, wat de Catechismus zegt: ,,De Heilige GeeÍ
is ook aan mij gegeven".
De Heilige Geest heet de eeurvige Geest; want zo Iezen
wij Hebr. 9 : 14 van Christus: ,,Die door de eeuwige Geest
zichzelf Code onstraffeliik opgeofferJ
ê
Uitderebenaming,,eeurigeuee(t hesluiten ^:Ê

her[t".
wil, dat de Heilige Ceest rverkzaanr i' in de d-4.
eeultige rrederaad, en tus\(n dq \irdlqi\ende ,ffi
gerechtigheid en dq g(ndd( dq \Íitltklaar ffi
-w
verwekt heeft, om aan beid

ÈCK

seven.-ook, dat Hij her;p'r;ic'h'f:Jti'JË
nomen, de Middelaar tot dat n'erk toe te rusten en te
te

in de n'ereld in te brengen, Hem in de
maagd als mens te laten ontvangen $'orden, Hem in Zijn
Middelaarswerk en bij Zijn lijden en sterven te dragen,
Hem uit de doden op te l'ekken, ook Hem voor hemel,
aarde en hel te rechtvaardigen als God, Heere, Heiland
en Middelaar. Want God, die geopenbaard is in het vlees,
is gerechtvaardigd in de Geest, en Hij, die wel gedood
is in het vlees, werd levend gemaakt door de Geest. De
Heilige Geest heeft zich voorts de \/ader en de Zoon ten
dienste gesteld, om levend te maken allen, die de Vader
uit de verloren massa van de mensen zich heeft uitverkoren en aan de Zoon heeft gegeven, om hen te verzoenen
en te lossen in Zijn bloed. Hij stelt zich de Vader ten
dienste, om de Zoon als Middelaar bekrvaam te maken
tot Zijn ambt en werk. Vervolgens stelt Hij zich daarin
de Vader ten dienste, dat Hij op de Zoon rust als belofte
en erfdeel en loon voor de arbeid Ziiner zie]t. om daarna
op de becle van de Zoon uit te gaan en levend te maken
de doden des Heeren. En wederom, nadat Hii hen tot het
geloof heeft opgewekt, in hen te wonen en zich aan hen
te laten schenken als een zegen Gods en als een belofte
Gods, die in ChristusJezus de gelovigen toegezegd is. Anderzijds zou Hij de verworpenen zoveel doen verstaan,
dat zij de Vader en de Zoon nochtans zouden moeten
rechtvaardigen, alhoewel zij zouden verloren gaan.
bekleden, Hem
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VAN BRUGGEN

Volhordend
"En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap,
en in de breking des broods, en in de gebeden."

(Hand.2: 42)

Dat was een rijke oogst op de allereerste
Pinksterdag. Door de krachtige werking
van de Heilige Geest werden er door middel van die ene preek van Petrus ongeveer
drieduizend zielen toegevoegd aan de gemeente des Heeren.
Van die eerste christenen lezen we in de eerste plaats dat ze volhardden in de leer van de
apostelen. Welke leer is dat? Dat is "al hetgeen
Jezus begonnen heeft beide te doen en te Ieren" (Hand. 1:I). Ze bleven bii de leer die Jezus aan Zijn apostelen had geleerd. Ze weken
er niet vanaf . Ze lieten zich niet meevoeren

door allerlei vreemde leringen. Met de leer
van de apostelen waren ze echt tevreden. Ze
hadden de smaak te pakken van Gods Woord.
Het was hun lust en hun liefde om te blijven
bij het Woord. Ze hoefden niet gedwongen te
worden om de Schriften te onderzoeken. Ze
hongerden naar het Woord. Ze wilden er nog
meer van weten. Ze wilden steeds meer kennis van de Heere enZlinwerk ontvangen.
In de tweede plaats wordt gezegd dat ze volhardende waren in de gemeenschap. Ze bezochten de onderlinge samenkomsten trouw.
Ze sloegen niet graag een dienst over. Ze wilden graag met alle heiligen de Heere loven
en danken. God sticht door Zijn Geest en
Woord een gemeenschap, de gemeenschap
det heiligen. Door het geloof met Christus

zijn

betekent ook een gemeenschapsband hebben en onderhouden met je
medegelovigen. De christenen te Jeruzalem
waren volhardende in de gemeenschap omdat ze volhardende waren in de leer. Het één
hangt blijkbaar met het ander samen. Dat
geldt trouwens ook voor de andere facetten
die hier genoemd worden.

verbonden

Ten derde wordt gesproken over de breking
van het brood. Daarbii moeten we denken
aan het Heilig Avondmaal (zie o.a. ook Hand.
20:7). Ze braken het brood om de dood van

de Heere te gedenken. Dat mochten ze in
vrijmoedigheid en met vreugde doen.
In de vierde en laatste plaats wordt over het
bidden gesproken. Ze waren ook volhardende
in de gebeden. De Geest dreef hen aan om te
bidden. En dat bidden gaf hun ook lust om
te volharden in de leer van de apostelen, in
de gemeenschap en in het breken van het
brood.

Kortom: volhardend(e) is het kernwoord. De
Geest van Pinksteren doet volharden. Dat
deed Hij in die tijd, maar dat doet Hij ook in
onze tiid. Hii is immers dezelfde Geestl Ook
vandaag doet de Geest van Pinksteren volharden in de leer, in de gemeenschap, in de
breking van het brood en in de gebeden. Dat
is een zeer bemoedigende boodschap, zeker

ook in een tiid waarin allerlei onderzoeken
en rapporten ons wijzen op zorgwekkende
ontwikkelingen met betrekking tot het kerkelijke leven.

Volharden: daar gaat het oml Hoe? In de
kracht van de Heilige Geest, want anders
gaat het echt niet. Welnu, de Pinkstergeest
gaat door met Zijn werk. Zijn we verlegen om
Zijn werk? Op het gebed om de doorwerking
van de Heilige Geest mag en zal ook van dat

volharden in de leer van de apostelen, in de
gemeenschap, in de breking van het brood en

in ons (gemeente)leven sprake
zijn. Het werk van de Heilige Geest leidt tot
zo'n volhardend (gemeente)leven. En waar
leer, gemeenschap, avondmaal en gebed
in

de gebeden,

functioneren, werkt de Geest krachtig door!
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Hoseo 12
Ds. A.D. Gorjtnr

Met Hosea 12 begint een nieuw hoofddeel
van het boek Hosea.
Hosea 12 is één van de moeilijkste bediscussieerde hoofdstukken van het Oude
Testament. Duidelijk is dat het gaat om

in de geest van: ,,maai Juda gaat nog om met
God en blijft trouw aan de heiligen", waarbij

een oordeelsprofetie over de Israëlieten uit
Hosea's tijd en dat deze Israëlieten worden

betekenis ,,rondzwerven, dwalen" (in negatieve zin in Jer. 2: 3 1; Ps. 55 : 3), hetgeen hier
op een onbestendige houding jegens God kan
doelen. Bij de negatieve opvatting van Juda's
gedrag (vgl. vs 3) vinden de slotwoorden van

vergeleken met hun stamvader Jakob.
Een voorwerp van discussie is echter de vraag

of Jakobs daden in positieve zin zljn bedoeld
zoals in de traditie van Genesis, ofwei dat de

stamvader door Hosea juist negatief wordt
getekend, namelilk als bedrieger en dus geen
haar beter dan de Israëlieten uit Hosea's tijd;
hun leugenachtigheid gaat dan reeds terug
op hun stamvader, Soms is de Heere zelf aan
het woord, hetzij beschuldigend (vs. 1), hetzij met Zijn beloften (vss. 10-11), elders hebben wij eerder aan woorden van de profeet
te denken. Als tiid kan men denken aan 724
v.Chr., toen koning Hosea het vazalverdrag

met Assur verbrak en ziln heii bij Egypte
zocht (vs. 2, vgI. 10 : 4), als plaats wellicht
aan Bethel (vs. 5).

Het leugenachtige Efroïm
vergeleken met de stamvoder

l2 : l-7
In het eerste vers beticht God Zijn
r
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volk

Efiaïm/lsraël van leugen en bedrog. Hiermee
wordt blijkbaar gedoeld op de onwaarachtigheid in de samenleving (4 : 1v.), de huichelachtige samenzweringen aan het hof
(7 : 3w.), de politieke onbetrouwbaarheid (12
: 2) en op de syncretistische religie waarbij in
naam de HEERE, maar in feite de Kanaànitische goden gediend werden. De uitspraak
over Juda in vers 1b is onduidelijk. Sommigen verstaan de woorden - met de oudste vertalingen - in positieve zin, als contrast met
die over het noordelijke riik en vertalen dan

de ,,heiligen" dan worden geïnterpreteerd als

godsmannen of hemelingen. Het werkwoord
in de eerste zinsnede heeft echter overal de

vers

1

toch heel verschiliende verklaringen. Te

denken aan Juda's ,,dll,alen ten opzichte van
God" die ,,de Getrouwe, de Betrouwbare en
de Hoogheilige" wordt genoemd of ,,ten opzichte van de trouwe God met Zijn ,,heiligen"
(de hemelingen, Ps. 89 : 6)". De preciese betekenis van vers 1b bliift onduideliik. In vers
2 wordt de beschuidiging r,an Efraïm uit vers
1a nader uitgewerkt. Israëls pogen met leugen
en bedrog macht en aanzien te verwerven is
even zinloos als een relatie aangaan met de
wind of het almaar najagen van de oostenwind, de hete sirocco, dle alles verzengt en a1leen verderf brengt. Net als die woestijnwind
,,vetrmeerdert" Israël met zijn leugenachtige
gedrag slechts de dreiging ','an verwoesting
door het leger van Assur. Dat gebeurde met
name na de dood van de Assvrische koning
Tiglatpileser III in 724 v.Chr., toen koning
Hosea het vazalverdrag met Assur verbrak en
trachtte de gunst te winnen van Egypte, hetgeen echter even zinloos bleek te zijn als het
vriendschap zoeken met wind (vs. 2a). ,,Olie
brengen naar Egypte" kan ietterlijk de zin
hebben van het exporteren van olijfolie naar
É,gypte, maar schiint in het oude Oosten ook
de betekenis te hebben sehad van het sluiten
van een verdrag.
Na de beschuldigingen volgt in vers 3 de strafaankondiging: Juda wordt voor Gods gerecht
gedaagd, Jakob (lsraêl) kriigt straf en vergelding voor ziin slechte handei en wandel.

Bij de vergelijking van de Israëlieten uit Ho-

sea's

tijd met hun stamvader Jakob, gaan de

meeste uitleggers ervan uit dat Hosea de traditie over Jakob in ongeveer geliike vorm moet
hebben gekend als wij die kennen uit Genesis,
met name over Jakobs geboorte in Genesis 25
elr o\rer zi jn worsteling bii de Jabbok (Gen. 32
: 2-l). Doordat Hosea slechts zinspeelt op deze

gebeurtenissen is zijn bedoeling ermee niet
geheel doorzichtig. Vandaar de tweespalt in
de uitleg. Jakobs inspanningen voor het door
God zelf hem reeds in de moederschoot toegedachte eerstgeboorterecht (Gen. 25 :23w.)
en zijn volharden in de worsteling met God
om zegen en genade (in Gen. 32:24-26) ,,met
een rnan", ,,met een engel" roepen Israël tot
navolging in het vasthouden aan God en zijn
hei1, zoals dat met zljn zegen, de belofte van

nageslacht en land

in Gen. 35 : 11-15 door

F{ern ic tnpopzpod

Daarnaast is er een negatieve interpretatie
van Hosea's zinspelen op Jakob. Het bedriegen van een eigen broer (vgl. Jer. 9 : 4) is immers het toppunt van gemeenheid. Ook de
geschiedenis van Jakobs worsteling bij de

jabbok (Gen. 32 :22) is door Hosea bliikbaar
negatief opgevat. De term ,,in de kracht van
zijn leven" kan nameliik ook worden gelezen
als ,,in zijn slechtheid", hetgeen kan doelen
op Jakobs bedrieglijke aard, maar ook op zijn
afdwingen van Gods zegen, door te huiien en
te smeken (vgl. Mal. 2 : 73) tot hij ziin zin
kreeg (r.gl. Gen. 32 :26): ,,Ik laat u niet gaan,
tenzij Gij mij zegent". Later zou Jakob de afgedrvongen zegen verkrijgen in Bethel. Gods

,,spreken"

in vers 5b ziet

blijkbaar op zijn

,,spreken" (3x) volgens Gen. 35 : 13-15. Dat
spreken heeft daar betrekking op de beloften
van een talrifk nageslacht en van het land
(Gen. 35 : l1-I2; vgl. 28 : 13-15). In de negatieve interpretatie van Hosea's gebruik van
de traditie over Jakob vormt Gods zegenriike
spreken in Bethel een contrast met een bedrog tegenover God in het leven van Jakob.
En Jakobs nakomelingen gedroegen zich precies als hun voorvader in hun leugenachtige
cuitus in hetzelfde Bethel, waar zIj onder het
mom van de dienst des HEEREN, tegenover

Hem hun afgoderij met het stierbeeld bedreven. Dat het verleden van de stamvader
ook voor zijn afstammelingen uit Hosea's tijd
geldt, komt op subtiele wijze tot uitdrukking
in vers 5b waar het object ,,hem" ook ,,ons"
betekent en waar vooral de slotwoorden in

elk geval ook ,,spreken met ons" betekenen.
Vers 6 onderstreept de betrouwbaarheid en
de grote waarde van Gods zegenrijke spreken
uit vers 5b. De God die Jakob/lsraël Zijn belofte gaf, is de trouwe verbondsgod van IsraëI.
In Gen. 35: 11 openbaarde God die de zegen
toezegde, Zijn naam als de Almachtige. Hosea kiest blijkbaar opzettelijk voor een andere
naam, een naam uit Israëls liturgische traditie
(vgl. Am. 4: 13) die de bevrijding uit Egypte
in herinnering roept (vgl. vss. 10, 14), want

daarbij maakte God Zich 'voor eeuwig' bekend als de HEERE (Ex. 3: 15). Het hier in Hosea gebruikte woord voor 'naam' benadrukt
het voor de geest halen en vermelden van
Gods heilsdaden, zoals dat door de geslachten heen in de eredienst moet geschieden. De
term 'God dei legerscharen' onderstreept de
aiomvattende macht van Israëls God (vgl. de
'Almachtige' in Gen. 35 : 11). Die God zorgt
eïvoor dat Jakob mag terugkeren naar zijn
land. Dat belooft Hij met woorden (vs. 7) die
zinspelen op Gen. 28 : 15, waar de bedrieger
Jakob op de vlucht voor zijn broer Esau, in
Bethel van God deze belofte kreeg. Het geldt
tevens voor het Israël uit Hosea's tifd. Ook
dat Israël mag dankzii Gods trouw terugkeren
naar een nieuw leven in verbondenheid met
zijn God. Uiteraard vraagt dat van het volk de
bereidheid om weer naar de eisen van Gods
verbond te leven, en dat betekent: liefde en
recht bewaren en in gespannen verwachting
vertrouwen op God, het tegendeel van wat
Jakob en zijn nakomelingen hadden gedaan,
Jakob had door het bedriegen van zijn vader
en zijn broer liefde en recht geschonden en
eigen oplossingen gezocht in plaats van vertrouwend te wachten op Gods tijd en de Israelieten hadden in maatschappii en politiek al
evenzeer bedrog en onrecht gepleegd en hun
vertrouwen op andere machten gesteld. Een
radicale omkeer was dus nodigl

Een verdertefijke hondelsgeest en

Gods trouw von Egypte
12 : 8-11

qf

Een voorbeeld van ernstig bedrog en onrecht
geeft vers 8. Bij koop en

in de samenleving

verkoop van graan en dergeliike probeerde
men elkaar af te zetten door vervalste weegschalen te gebruiken. Een verderfelijke handelsgeest had zich van de Israëlieten meester
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gemaakt. Oorspronkelijk herders en later boe-

aan de verbondssluiting op de Sinaï (Deut.
9 : 10).
Sinds Israëls bevrijding uit Egypte heeft God
telkens weer Zijn wll, Zljn oordeel en Ziin
heil bekend gemaakt door te spreken tot de
profeten (vs. 11) of door hun in visioenen
openbaringen te geven die zij dan aan Israel hadden over te brengen, soms in directe
bewoordingen, soms door symbolische handelingen (Hosea 1 en 3), vaak door beelden
en gelijkenissen. Zo deed Hosea dat zelf, als
hii God vergeleek met een leeuw, een beer,
de dauw de regen, of als hij voor het volk
het beeld van een koe of een vogel, een duif

ren, ervoeren de Israëlieten de handel aanvankelijk als iets dat hun vreemd was. Nog
Iang gold handel voor velen als een beroep
dat met onrecht was verbonden.

in de christeliike middeleeuwen, toen andere beroepen hun waren ontzegd, hebben
Pas

de joden hun toevlucht moeten nemen tot
de handel, en met succesl Toch hadden de
Israëlieten de handel reeds vroeg leren kennen van de Kanaànieten, met name van de
Fenicièrs in de dagen van Salomo (1 Kon. 10:
28v.). Ten tijde van Hosea waren er kennelijk
ook vele Israëlitische kooplui en handelaren,
maar die werden door velen op één liin gesteld met en vaak betiteld als 'Kanaànieten'
(Spt. 31 :24; Zef.1 : 11; Zach.14: 21). Hosea's hoorders wisten dus precies wie hij met
'Kanaàn' bedoelde. Zij komen direct in verzet

gebruikte.

Gileod en Gilgol, lokob en Mozes,
Efroi'ms bloedschuld vergolden
12 : 12-15

tegen Hosea's beschuldiging: zij hebben bij
hun handel misschien wel eens een handigheidje in hun eigen voordeel gepleegd, maar

Tegenover de trouw van God stelt de profeet
in vers 12 opnieuw twee staaltjes van Israels ontrouw. Wat hii precies bedoelt met de
zonden in Gilead en Gilgal, blijft een raadsel.
Denkt hij bij Gilead aan de wandaden van
6 : 8,9? Of aan het verbond van Jakob met
Laban in Gen. 31 :25, 41w., waar de naam

zo'n kleinigheid kan men toch geen zonde
noemen (vs. 9b), Iaat staan Kanaánitisch bedrog of afzetterij (vs. 8). Zii wijzen (vs. 9a)
op het grote vermogen dat zij verworven
hebben. Dat is toch een bewijs dat God hun

Gilead wordt verklaard uit de Hebreeuwse
term voor 'steenhoop van de getuige', ter

handel gezegend heeft (vgl. Spr. 10 :22).Yoor
Hosea en andere profeten is zulke rijkdom
echter verbonden met onrecht en uitbuiting
van anderen (vgl. Am. 2 : 6w; Llc. 6 : 24v.),
brutale zelfoverschatting. Wellicht zinspeelt
de profeet met het woord 'vermogen' op vers

herinnering aan het oprechte verbond dat
Laban daar sloot met Jakob? Indien zelfs die
plaats een oord van onrecht en bedrog is geworden, dan zijn de Israëlieten toch wel volslagen waardeloze en huichelachtige lieden
geworden met hun verbondsschending (vs.
2) en hun syncretistische cultus. Een derde

4b: Jakob vocht in de 'kracht' (in de grondtaal

hetzelfde woord) van ziin leven met God.

Ondanks onrecht en bedrog, ontrouw, en

mogelilkheid is dat Hosea hier het verwijt

daarmee het verbreken van Gods verbond

van Israëls pochen op zlin rijkdom uit vers 9
weer opneemt. Men leest dan het woord voor
'onrecht' in vers 12a als'riikdom' of 'vermogen' (als vs. 9a) en vertaalt: 'AI was Gilead
(één en al) rijkdom, zij zijn (in feite) waardeloos geworden'. En het 'offeren van stieren
in Gilgal' dat erop volgt zou dan eveneens
een verwijt zIln aan de rijken die kostbare
offers (stieren) brachten om zichzelf daarop
te laten voorstaan. Anderen zien het zondige
echter veeleer in het feit dat die offers plaatsvonden in een afgodische of syncretistische
cultus. Ook de slotregel van vers 12 wordt
verschillend geïnterpreteerd, hetzij als nieuw
verwijt: 'ook werden hun (afgodische) altaren
(even talrijk) als hopen steen...', hetzij - wat

door IsraëI, proclameert God Zijn trouw
aan het verbond (vs. 10). Op grond vanZiin
trouw door de eeuwen heen zal Hii zelf een
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nieuw begin maken met Zijn trouweloze volk
(vgl. vs. 7) door hen opnieuw te laten wonen
in tenten als eens in de woestijn (vgl. 2: 13)
na de bevrijding uit Egypte. De soberheid van
het woestijnleven betekent een oordeel over
de djkdom van het leven in Kanaán met al
het onrecht en de uitbuiteril die daarmee gepaard gingen. Een nieuw begin als in de woestijntijd behelst echter ook de belofte van een

nieuwe ontmoeting tussen God en Zijn volk.
Hosea dacht daarbij blijkbaar aan de'tent der
samenkomst' (8x.25 :22) en misschien ook

,

waaïschiinliiker lilkt - als oordeelsaankondiging: 'hun altaren zullen (door verwoesting)
worden als puinhopen op de voren van het
veld'.

Bij het volgende vers (13) rijst weer het probleem of Hosea hier positief dan wel negatief
or.'er Jakob oordeelt. Het vers vat hier kort de
geschiedenis van Genesis 27-30 samen. Positief gezien lijken de veïzen 13-14 wat op de
'historische belijdenis' van Deut. 26 : 5-9. De
positieve uitleg van vers 13 legt er de nadruk
op dat God de stamvader Jakob - door allerIei wederwaardigheden en tegenwerking van
Laban heen - tot een rijk gezegend bestaan
leidde en dat Hij daarmee in zijn voorzienig
bestel de toekomst vanJakobs nageslacht, het

volk Israël, veilig stelde.
De situatie van slaafse dienst wordt positief
gewaardeerd als gelegenheid voor God om
Zijn bevrijdend handelen te tonen. De negatieve interpretatie accentueert het contrast

van Jakobs optreden met de opdracht van
vers 7b. Jakob bleef niet 'uitzien naar God',
maar zocht eigen wegen: hii 'bewaarde' niet
liefde en recht, maar ging vee 'hoeden'. Jakobs bedriegeliike handelswijze jegens zijn
vader en broer (Gen. 27 : 34-36) en tijdens
zijn dienen bil Laban (Gen. 30 : 3hv.; 31
20) geldt in deze visie als prototype voor Isra:

els leugenachtige dienstbaarheid aan vreemde mogendheden (vs. 2) en het feit dat Jakob
'diende' en 'vee hoedde' om een vrouw geldt
als slecht voorbeeld voor de Israëlieten die de

omgang met vrouwen belangrijker vonden
dan het dienen van de HEERE (Hos. 4 : 9v.;
15). In de negatieve beoordeling van Jakob
geldt vers 14 als tegenstelling van vers 13.
Terwiil Jakob zichzelf vernederde tot slaver-

nij bij Laban in Aram, heeft de HEERE Jakobs
nakomelingen bewijd uit de slavernij van
Egypte; temijl Jakob vee hoedde en diende
om een wouw, liet God Israël hoeden door
een profeet, te weten Mozes, die zich wijdde
aan het dienen van God enZljnwil bewaarde
en die door de wet trachtte Israël te houden

bij 'liefde en recht/ (vs. 7) en bij

God, zijn
bevrijder. Het tegendeel heeft Israël gedaan.
Dat concludeert Hosea aan het slot van het
hoofdstuk nog eenmaal: Efraïn/lsraël heeft
krenkend gehandeld. Dat hebben vele slachtoffers ondervonden, mensen die afgezet wer-

den door de dike kooplieden (vs. 8), Gods
profeten (9 : 7v.) en zelfs de vijanden, de
Assyriërs (vs. 2). Bovenai heeft God Zelf daï
'krenken' eÍvaren. De term 'krenken'heeft in
het Oude Testament, vooral in Deuterono-

mium, de boeken Koningen en bij Jeremia,
met name betrekking op afgodendienst. Omdat Israël zijn God met ziin afgodedj heeft
gekrenkt, zal het zijn straf niet ontlopen (vs.
15).'Zíin Heer', de God die alle zeggenschap
heeft over Zijn volk, 'zal zlin bloedschuld op
hem werpen'. \ÀIas bloedschuld aanvankelijk
een schuld die men door bloedvergieten op
zich laadde (vgl. 6 : B), later werd de teÍm gebruikt voor elke misdaad waardoor men naar
Gods recht de dood verdiende. In primitieve
sfeer dacht men dat eenmaal vergoten bloed
(bloed als levenskracht) automatisch op het
hoofd van de dader terugkeerde tot het gewroken was. In Israël werd God gezien als
degene die straf toekende en vergelding bewerkte. Op de smaad, God aangedaan door
krenkende afgoderij, kon niet anders dan zulke vergelding volgen. Met beschuldiging en
vergelding keert vers 15 terug naar het begin
van Hosea 12 (vss. 1-3).

Gespreksvragen:

#ax
p

1.

Is de oproep van vs. 7 alleen nodig voor onbekeerden of ook voor bekeerde

2.

mensen?
In vers 8 gaat het om overtreding van het 8e gebod (een valse weegschaal). Te-

w

genwoordig hebben we 153 soorten van fraude. Komt dat onder ons ook voor?

ï.
Á

Merken we er wat van?
God heet in de Bifbel vaak ,,de God van Jakob". Wat heeft dat te betekenen, zowel positief
als negatief?
Weten we in ons eigen leven iets van Bethel en Pniël?
Waar zien we in dit moeiliike hoofdstuk de trouw van God voor een ontrouw volk? Geeft
dit ook ons moed?
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Persoonlijke mededelingen, groet en zegen
(KoL4 : 5-18)

Ds. P, VAN DuryvENaoonN

lnleiding
Paulus heeft concrete vermaningen gegeven t.a.v. de onderlinge verhoudingen in
de gemeente (Kol. 3:9, 3:13, 3:15) en de ver-

houdingen binnen het huisgezin (Kol. 3:18
- 4:1). Na de afwijzing van de'inzettingen
van mensen' (Kol. 2:20,22) is ondertussen
duidelijk geworden dat de verbondenheid
aan de Heere Jezus merkbaar is op alle terreinen van het leven. Daarbij is het gedurige gebed tot de Heere onmisbaar (Kol.4:2),
evenals de voorbede (Kol. 4:3,4).

Omgang met hen 'die buiten zijn'

(:5)
Het leven als lid van het lichaam van Chris-

tus heeft nadrukkeliik ook een functie naar
buiten. 'Degenen die buiten zijn' is een uitdrukking van Paulus om hen aan te geven
die niet tot de gemeente behoren (zie ook 1
Kor. 5:12,13, I Th. 4:12, 1 Tim. 3:7). Letterliik staat er; met wiisheid moeten jullie (ge-

r

s

biedende wif s) wandelen. Je wandel is de weg
die ie door het leven gaat. Wii kennen dat
in de uitdrukking'handel en wandel'. Wijsheid (sophia) is in de Bilbel altijd levenswijsheid. Het is de wijsheid die nodig is om op
een juiste wijze om te gaan met de Heere en
met mensen. Het is op de goede tijd het juiste
weten te zeggen of te doen. Een wijsheid die
we zijn kwijtgeraakt met de zondeval, maar
die de Heere ook schenken wil (Jac. 1:5). Paulus vindt dat er van het leven van gemeenteleden (hun wandel) een goede 'sprake' moet,

q.,

uitgaan aangaande de Heere.
'De bekwamen tijd uitkopende'. Paulus bedoelt; uit de resterende tiid moet het maximale gehaald worden als het gaat om het
getuigenis naar hen die 'buiten zijn'. Niet

I

zozeeï door de dingen die worden gezegd,
maar veelmeer door een goede wandel. De
gemeente moet 'voorbeeldig' leven. Juist als

r

ï-

het gaat om de 'wandel' moet de tijd uitgebuit worden. Ligt hier niet een belangrijke
les, ook voor de kerk in onze dagen? Is het
niet van belang dat we dagelilks bidden dat
we met 'wiisheid zullen wandelen' in onze
maatschappii? Om zo mensen o.a. met onze
wandel voor Christus te winnen?

Wandel en woord

(:6)

Ook het spreken behoort tot een 'wijze wan-

del'. Daarbij moeten onze woorden 'aangenaam' zijn. Letterlijk staat hier 'in genade'.
Onze woorden moeten niet bedoeld zijn om
een ander te raken en te verwonden. Dat is
wat de wereld doet. Spreken in onze tijd betekent over het algemeen dat je anderen bekritiseert en kleineert. Er wordt 'oD de man
of de vrouw gespeeld'. We zetten de ander in
een kwaad daglicht en hopen daarmee zelf
voordeel te behalen. De christen wordt opgeroepen tot 'aangenaam' (genadig) spreken.
Daarmee bedoelt Paulus niet dat je onduidelijk moet spreken of ailes moet bedekken met
de mantel der liefde. 'Met zout besprengd' is
een uitdrukking waarmee Paulus bedoelt dat
je'gekruid' moet spreken. Een'hartig' woordje
in de letterlijke zin. Het Evangelie gaat ergens

over. Het raakt de diepte van ons bestaan.
Dat moet dan wel doorklinken. Soms is dat
wat we zeggen 'pittig', maar gesproken met
de lieflijke tonen van liefde en genade. Daarbij moeten we weten hoe te antwoorden. We

moeten niet 'morsen' met woorden. Laten
onze woorden niet goedkoop zijn. Het gaat
ook om een 'wijs woord op ziin tijd'. Het gaat
er niet om de kloof met de ander te vergroten
maar juist een brug te slaan. Dat vraagt tact
en invoelingsvermogen, Het vraagt kennis
van de Schrift maar ook van de wereld waarin
we leven. Het vraagt om gedurig gebed (Kol.
4:2) want wie is tot deze dingen bekwaam?

Opening von zoken

(:7)

Tychikus (zijn naam betekent 'gelukskind')
is een medewerker van Paulus die we geregeld tegenkomen. Hij is atkomstig uit Asia,
een stad in Klein-Azië (zie Hand. 20:4). Op
verschillende momenten lezen we dat hii bij
Paulus is (8f.6:21, Tit. 3:12 en2Tim.4:12).
Ook de woorden van Paulus over deze broeder zijn hooggestemd. Hii is een 'geliefde
broeder', een betrouwbare dienaar (letterliik
diaken), een medeslaaf in de Heere. Hij zal
een bezoek brengen aan de gemeente van Kolosse, waarbij uitleg gegeven zal worden over
de situatie van Paulus.
We zien hier twee dingen. Ten eerste dat Paulus van plan is opening van zaken te geven
over zi jn gevangensch ap, ziin voornemens en
persoonlijke omstandigheden. Hij is niet van
plan wat dat betreft de gemeente in onzekerheid te laten. Ten tweede zien we dat Paulus

dat niet 'schriftelijk' doet, maar dat hij de
toelichting op zijn eigen situatie mondeling
Iaat geven door een broeder die direct op de

hoogte is van alle dingen. Tychikus kan uit
'eerste hand' spreken over Paulus. Wie geprobeerd heeft om in een brief zijn persoonliike
situatie uit te leggen aan anderen, weet hoe
moeilijk dat is. Vaak zijn woorden voor meerdere uitleg vatbaar en bliift er verwarring bestaan. Paulus voorkomt dat door Tychikus te
sturen die het allemaal vertelen kan en moge-

lijk ook vÍagen beantwoorden kan,

Wederkerig?

(:8)

Achter deze tekst ligt een tekstkritische aangelegenheid. Een aantal handschriften heeft;
'Opdat u zult weten de zaken die ons betreffen'. De grondtekst die gebruikt is door de SV
zegt dat Tychikus ook zal informeren naar de
welstand van de gemeente. Het gaat er niet
om dat we deze kwestie in deze biibelstudie
oplossen. Het lijkt me evident dat Tychikus
niet alleen iets zal komen vertellen, maar dat
hij ook zal vragen naar de welstand van de
gemeente. Als er vragen of problemen leefden, zaI hii die zonder twijfel ook meegenomen hebben en ter kennis van Paulus hebben
gebracht. Daar waar mensen elkaar ontmoeten is er per definitie ook wederkerigheid.
Belangrijk is dat Paulus zoekt naar wegen
om hun'harten te troosten'. De man die zelf
gevangen zit is bewogen met de harten van

mensen die in vrijheid leven. Soms ontmoet
je mensen de er zelf slecht aan toe ziin, maar
in al hun spreken hoor je de zorg om anderen. Het geheim daarachter is de geborgenheid in Christus.

Terugkeer von een
weggelopen sloof (:9)
Onesimus

(zijn naam komt uit het

He-

breeuws en betekent 'ik ben nuttig') is een
slaaf die weggelopen is bij zijn meester Filémon. Paulus heeft hem er van overtuigd dat
hij terug moet keren naar ziin meester. Het is
zeer waarschiinlitk dat de brief aan Fiiémon
ook door Tychikus is meegenomen naar Kolosse. Onesimus is volgens dit vers afkomstig
uit Kolosse ('dewelke uit de uwen is'). Ook
hii is voor Paulus een getrouwe en geliefde
broeder. Dezelfde aanspraak die gold voor Tychikus, horen we ook t.a.v. Onesimus. Paulus
beveelt deze broeder zeer aan bii de gemeente. Niet alleen Filémon (zie de brief aan hem
gedcht) mag hem terug ontvangen als slaaf

én broeder, ook de gemeente van Kolosse
mag hem als broeder in haar midden terug
ontvangen. Je kijgt de indruk dat Tychikus
mee is gestuurd om ook de ontvangst van
Onesimus goed te laten verlopen. Samen (dat
zegt iets over de positie van Onesimus vool
Paulus) zullen ze de gemeente inlichten over
de persoonliike omstandigheden van Paulus
('wat hier is').

Broeders uít de besnijdenis
(4:10, 11)
Na de concrete mededelingen over de brengers van deze brief, volgen een aantai groeten

van medewerkers van Paulus. Opvaliend is
overeenkomst met de groeten aan het eind
van de brief aan Filémon. De eerste die Paulus
noemt is Aristarchus (zijn naam betekent'opperheerser'). Hii is atkomstig uit Thessalonica
(Hand. 20:4). Ook hii behoort tot de trouwe
dienaren van Paulus die we geregeld in zijn

gezelschap aantreffen (Hand. 19;29, 20:4,
27 :2. Fil.:24). Paulus noemt hem'medegevangene' (letterlijk'met de speer aangehouden').

Het is niet duideliik of Aristarchus letterlijk
gevangen zit, of vrijwillig Paulus gezelschap
houdt in zijn gevangenschap.
Markus is er ook. Hii is de neef van Barna-
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bas en heette Johannes Markus. Johannes betekent 'de Heere is genadig'. Voor de
naam Markus is geen bevredigende betekenis
gevonden. We kennen hem als de schrijver
van het tweede evangelie. Zijn moeder had
een huis in Jeruzalem waar de gemeente samenkwam (Hand. I2:I2). Ook Petrus heeft
een nauwe band gehad met deze man (1 Petr.
5:13). Velen nemen aan dat zijn evangelie in
grote lijnen een weergave is van wat Petrus
hem heeft verteld. Paulus ontmoet hem bii
Barnabas (van wie hij een neef is, zoon van
een zusteÍ van Barnabas) teJeruzalem (Hand.
9:27). Op zijn eerste zendingsreis neemt hij
Markus mee (Hand. 12:25,13:5). Om ons onbekende redenen keert Markus terug (Hand.
13:13). Dat maakt dat Paulus Markus later
niet wil meenemen op een nieuwe zendingsreis (Hand. 15:39). Dat brengt verwijdering
met Barnabas die Markus wel meeneemt naar

Cyprus (Hand. 15:39). Blijkbaar is er later
wel een vruchtbare samenwerking ontstaan
tussen Markus en Paulus. In het koninkrijk
van de Heere moeten we telkens zoeken naar
verbondenheid, juist als er sprake is van verwildedng. Hier is Markus direct in de nabijheid van Paulus en heeft van deze ook een
opdracht ontvangen. De gemeente van Kolosse is op de hoogte gebracht van een bezoek

van Markus ('ontvangt hem') en ze hebben
instructies gekregen wat er dan van ze wordt
verwacht ('bevelen ontvangen hebt').
De derde

in

deze

rij van groeten

is Jezus (de

Heere redt) genaamd Justus (de rechtvaardige). Van deze man weten we verder niets.
De naam Justus komt wel voor maar het lijkt
steeds om iemand anders te gaan. Wat we
weten is de aanduiding die van alle drie mannen geldt, namelijk dat ze'uit de besnijdenis zijn'. Het gaat om mannen afkomstig uit
het volk van IsraëI. Aan de ene kant horen
we de blijdschap van Paulus over deze mannen. Ze zijn hem een 'vertroosting' Ik denk
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dat hii dit letterliik bedoeld. Daarnaast toont
het aan dat meerderen naast Paulus (die zelf
uit de besnijdenis is) gegrepen zijn door het
evangelie en hun leven in dienst stellen van
de Heere. Het evangelie is lettetlijk voor de
Jood en de Griek' (Kol. 3:11). Aan de andere
kant zegt Paulus nadrukkelijk dat zíi'alleen
medearbeiders zijn'. Je proeft in zijn woorden
het verdriet om de vele volksgenoten die niet
gekomen zijn tot aanvaarding van de Heere
Jezus als Messias. Het 'Koninkrijk van God'

(nadrukkelijk een Joodse zegswijze) is ook
voor hen. De Heere Jezus is ook voor hen 'de
ene Naam door welken wij moeten zalig worden' (Hand. 4:12). Is het ons gebed dat de
ogen van 'lsraël' open gaan en ze de Heere
Jezus (h)erkennen als de Christus?
Groet van een bekende 'worstelaat' (4:72,73')
'U groet Epafias, die uit de uwen is, een dienst-

knecht van Christus, te allen tiide striidende
vooÍ u in de gebeden, opdat gij staan moogt
volmaakt en volkomen in al den wil van God.
Want ik geef hem getuigenis, dat hij groten
ijver heeft over u en degenen, die in Laodicea
zijn, en degenen, die in Hierapolis zijn'. Over
Epafras (zijn naam betekent 'vriendelijk') is

in

eerdere biibelstudies

al e.e.a. opgemerkt

(zie de 1" Bijbelstudie over Kol. 1:7,8). Hii
mocht het evangelie brengen en mocht zien
dat er een gemeente is ontstaan. Hij bevindt
zich bij Paulus en heeft Paulus verteld over
de gemeente. Hii is nadrukkelijk bewogen
met hen. Hij 'strifdt voor ze in de gebeden'.
Het hier gebruikte woord wordt ook gebruikt
om worstelaars in een wedstrijd aan te duiden. Zo 'worstelt' Epafras voor de gemeente
waar hij het Woord mocht brengen. Hil wil
dat ze volwassen zuilen worden en gebracht
worden tot volheid als het gaat om de gehele
wil van God.
Het gebed van Paulus (Kol. 1:9, 2:2') is nadrukkelijk ook het gebed van Epafias. De
gemeente moet zich niet neigen naar de wil
en leringen van mensen (Kol. 2:4, 8, 18 en
22) maar wel naar de wil van God. Paulus 'getuigt' er van dat hij meemaakt dat Epafas 'zich
veel moeite getroost' in zljn gebeden als het
gaat om de gemeenten waar hii het evangelie
mocht brengen. Naast Kolosse noemt Paulus
Laodicea en Hierapolis. Zo mag de gemeente
weten dat ze wat Epafras betreft niet 'uit het
oog en uit het hart is, maar dat hii dageliiks
voor hen gaat tot de troon van God.

Twee andere medewerkers (4:14)
Ook Lukas (ziin naam betekent waarschijnlijk'geboren bii het 1' daglicht') bevindt zich
in de nabijheid van Paulus. Grote delen van
de zendingsreizen van Paulus is ook Lukas
aanwezig. Hiervan getuigen de gedeelten in
het boek Handelingen waar in de 'wij-vorm'
wordt gesproken (o.a. Hand. 16:10). Hier lezen we dat Lukas arts (iatros) is geweest. Aangenomen wordt dat Paulus ook van zijn dien-

sten als arts gebruik heeft gemaakt. Hij wordt

Hier zien we dat hij wel degeliik beseft dat ge-

de'geliefde'genoemd. We kennen hem als de
schrijver van het gelijknamige evangelie en
het boek Handelingen der Apostelen.
Ook de groeten van Demas (zijn naam betekent of 'gewijd aan Demeter' of 'volksleider')
worden overgebracht. Het is opvallend dat

richte brieven geschreven aan een gemeente
in een bepaalde situatie tegelijk leerzaam en
geestelif k voedzaamzijn voor andere gemeenten. Breng niet alleen de groeten over aan Laodicea maat laat ze ook deze bríef lezen.
U op uw beurt doet er goed aan de brief te
lezen die vanuit Laodicea is geschreven. Het
is niet helemaal duideliik op welke brief Paulus doelt. Verklaarder menen dat het gaat
om de brief aan Efeze. Anderen menen dat
we de brief in kwestie niet hebben, zoals we
meerdere brieven van Paulus missen (zie 1
Kor. 5:9). Van belang is dat Paulus aandringt
op het voeden van elkaar als gemeenten. lVe

Paulus niets toevoegt aan deze naam. Temeer
omdat aan het eind van het de 2'brief aan

Timothelis Paulus meldt dat Demas teruggekeerd is naar Thessalonica 'omdat hii de
tegenwoordige wereld heeft lief gekregen'.
Verklaarders menen dat Paulus blijkbaar hier
al vermoedt dat de betrokkenheid van Demas
op het evangelie niet is zoals het behoorde
te z1in, maar dat is speculeren. Ondertussen
blijft Demas het voorbeeld van een mens die
dicht bii het evangelie en daarmee dichtbij
de Heere heeft verkeerd, maar desondanks
toch de zuigkracht van de wereld niet heeft

kunnen weerstaan.

De groeten overbrengen

(:15)

Naast het ontvangen van groeten, wordt de
gemeente de opdracht gegeven ook op haar
beurt groeten van Paulus door te geen. Zo
moeten ze de broeders van Laodicea groeten.
Paulus werkt ook aan de onderlinge gemeenschap tussen de verschillende gemeenten.

We weten niet wie Nymfas (de naam betekent bruid en het gaat hoogstwaarschijnlijk
om een vrouw) is. We weten ook niet waar
ze woont (waarschiinlijk niet in Kolosse of
Laodicea, anders had het geen zin haar apart
te noemen). Ze heeft een gemeente in haar
huis. Het tekent dat Paulus ook een 'huisge-

meente' van (waarschiinlijk) kleine omvang
toch rekent als een volwaardige gemeente
van de Heere. Dat hangt voor hem niet af van
de kwantiteit maar van de kwaliteit (wordt de
Heere Jezus aanvaard als Heiland).

Elkoar ínformeren en voeden

(:16)
De brieven van Paulus zijn geschreven aan
concrete gemeenten in een concrete situatie
(Rome, Korinthe, Galatië, Filippi, Thessalonica, Efeze, Kolosse) of aan concÍete personen
(Timotheris, Titus, Filémon). Het is de vraag
of Paulus zelf bevroed heeft dat op termijn er
een 'Nieuw Testament' zou ontstaan, waarin
ook zijn brieven een plaats zouden kdjgen.

zien in de apostolische tiid geen 'kerkverbanden' zoals wii die kennen, we zien wel dat gemeenten van meet af aan op elkaar betrokken

zijn en geroepen worden elkaar te ontmoeten
en te leren. Die taak ligt er onverminderd,
ook in onze tiid.

Een persoonlijke oonsprook

(:17)

Paulus spreekt Archippus (ziln naam bete-

kent letterlijk'eerste aangaande de paarden'
of 'stalmeester') aan. Uit de brief aan Filémon
weten we dat het iemand te Kolosse is. Hij

wordt daar medestrijder (letterlijk medesoldaat) genoemd. Deze Archippus is blijkbaar
een vooraanstaand gemeentelid te Kolosse
die een bepaalde bediening op zich genomen
heeft. Weke dienst wordt niet duideliik. Hii
heeft hem aangenomen 'in de Heere'. Het
gaat om een dienst in het Koninkrilk.
Deze zinsnede kan vermanend worden geIezen. Archippus wordt herinnerd aan deze
dienst en moet weten dat niet alleen Paulus,
maar voorai de Heere eens rekenschao zal
vragen. Laat u niet afleiden, zou Paului dan
bedoelen en richt u volledig op uw taak. Ik
meen dat we de zin ook bemoedigend kunnen lezen. Het laatste deel van de zin heeft
geen gebiedende wijs maar een 'wensende'
wijs. Archippr.rs moet niet opzien tegen de
bediening die hij ontvangen heeft, maar aan
de slag gaan in het vooruitzicht dat hij deze
ook vervullen zal.

Een persoonlijke groet
'De groetenis met mijn hand, van Paulus.
Gedenkt mijner banden. De genade zij met
u. Amen'. Het liikt erop dat Paulus voor deze
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brief gebruik heeft gemaakt van een schrifver.
Misschien dicteerde hii de brief, zoekend naar

goede formuleringen, terwijl één van zijn
naaste medewerkers (Timothëus Kol. 1:1?) alles opschreef. In ieder geval heeft hii nu zelf
de pen ter hand genomen en schrijft hii deze
regel. Het is een ondertekening waardoor de
echtheid en daarmee ook het gezag van de
brief wordt vastgelegd.
Hii waagt om 'gedenken' (het grondwoord
betekent herinneren, in gedachten houden).
Paulus heeft al om voorbede gevraagd (Kol.
4:3,4) waarbil de aandacht vooral ging naar
de voortgang van het evangelie. Hier wordt
een persoonlijke noot toegevoegd. Gedenk
mijn banden, mijn gevangenschap. Gedenk
mij in uw voorbede.
Hij zegent ze aan het slot. 'De genade met u',
zegt hii. Het is niet zozeer een wens als wel

een geschonken zegen. Het liikt kort, maar
is genade niet het woord waar alles in zit? Is
genade niet de hoofdlijn van heel deze brief
als Paulus voortdurend de gemeente gebracht
heeft bij Hem Die genade heeft aangebracht,
de Heere Jezus? Zijn eerste woord was 'genade' (Kol. l:2) zoals iedere zondag bij ons
in de kerk het eerste woord van de kant van
de Heere 'genade' is. Hij heeft gehoord dat
ze de 'genade van God in waarheid bekend
hebben' (Kol. 1:6). Nu zegent hii ze met dit

woord. Is het niet een ger,veldig voorrecht
dat zondaren die het nooit goed doen en ook
nooit goed kunnen maken mogen leven van
genade? We worden niet behouden door vas-

ten, door onthouding van spijzen, door het
houden van dagen en feesten, maar door genade. Zeg daar met de gemeente van Kolosse
en met Paulus'amen'op.

Gespreksvragen:
Hoe 'wandel ik wijs bij hen die buiten zljn'? Wat moet ik dan doen? \\tat r,ooral
niet? Waar haal ik deze wijsheid vandaan? Spreek over uw en'aringen op dit
gebied met elkaar (4;5).
L) Hoe kan ik 'aangenaam' (genadig) spreken? Hoe maak ik dat miln woord 'met
zout besprengd' is? (4:6)
J,) Wat leert u van de 'openheid'van Paulus? Waarom laat hil 'zeggen' hoe het met hem gaat?
1)

w

(4:7 -9)

voor wie 'worstel ik' in mijn gebeden? Kennen we gebedsstrijd, zoals wordt betuigd van
Epafras? Spreek erover met elkaar (4:12,I3)
s) Hoe kunnen wij elkaar 'voeden' zoals Paulus vraagt van Kolosse en Laodicea? (4:16)
4.I

6) Wat hebt u geleerd van het bestuderen van deze brief van Paulus? Wat is u bijgebleven? Wat

hebt u (af)geleerd?

Van de qJooTzitter,.,
r

s
\
t*

Gouda, 2007
We zien terug op een goede Huishoudelijke
Vergadering. De zakelijke punten konden snel
worden afgewerkt, zodat er genoeg tijd overbleef voor het referaat van Ds. Nap: "Prediking
en Gericht". Er werden heel wat vragen gesteld,

zodat we na de pauze een goede bespreking
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hadden. In de rondvraag kwamen nog enkele
wagen rond de Statuten - wijziging. Ik heb
er op gewezen, dat we nu bezig zijn met een

Ds. W. WnsrllNo

ronde van "open gesprekken". We behoeven
niet onnodig haast te maken, maar we hopen
te zijner tijd er met elkaar op een goede wijze
uit te komen. De opkomst viel ons als bestuur
wat tegen. Misschien zag u er tegen op om
naar een nieuwe locatie te komen. We kunnen
u verzekeren, dat het een prettige ruimte is, en
heel gemakkelijk te bereiken. We hopen, dat u
volgend jaar ook aanwezig kunt ziin.

Bíjbelstudíes
De bijbelstudies van ds. Goiiert (Hosea) en ds.
Van Duiivenboden (Colossenzen) worden in
dit nummer weer afgerond. We willen beide
predikanten hartelijk danken voor hun inzet.
We hopen, dat het tot zegen van velen mocht
zijn. In het nieuwe seizoen, vanaf augustus
zal ds. J. Verhaar uit Krimpen a.d. IJssel enkele gedeelten uit het Lucas-Evangelie met
ons bestuderen, terwijl ds. T. van Bruggen uit
Streefkerk het boek Nehemia voor ons oDent.
We willen hen het licht van Gods Hèiliee
Geest toe wensen, opdat ze met vreugde Àn
zegen daarin bezig mogen zijn.

Bondsdog
We zijn al weer bezig voor de Bondsdag in
Putten op D.V. zaterdag 27 oktober. Vorig
jaar hebben we nagedacht over de Doop. Nu
richten we ons op het Heilig Avondmaal. In
de morgenvergadering hoopt ds. A. Beens uit
Barneveld na te denken over "De betekenis
van het Heilig Avondmaai". In de middagvergadering zal ds. A. Jonker uit Baarn spreken
over "De Praktijk van het Heilig Avondmaal".
Houdt u deze zaterdag al vast open in uw

Vakantie-tíjd
Dit nummer verschijnt voor de maanden uni
en juli. Dat is de tijd, waarin het verenigingswerk stil ligt, Een goede tijd om een boek ter
hand te nemen, en zelf tot een stuk bezinning te komen. Mag ik een suggestie doen?
f

Van mijn belijdeniscatechisanten kreeg ik
het boek "Ontwaakt gij die slaapt" van Dr.
J. Kommers. Dit boek gaat over de tild van
Dr. H.F. Kohlbrugge en de opwekking in het
Wuppertal in de 19" eeuw. Het boek is goed
ieesbaar voor de gewone man, en al lezende
wordt het verlangen en gebed gewekt voor
een opwekking in deze tijdl Een goede vakantie-periode toegewenst.

Tenslotte
Een hartelijke groet, mede namens de andere

bestuursleden.

asendal

Yoor u gelezen

De onveronderlijkheid van Gods
Onze oud-voorzitter, ds. H. Visser, heeft

een boekje geschreven over de vraag ,,hoe

ouders die getroffen ziin door het verlies
van een kind, in hun intens verdriet toch
getroost kunnen zijn".
Het is een indrukwekkend geschrift, omdat hij niet alleen schrijft uit pastorale ervaring, maar ook als vader weet hoe ingrijpend zo'n verlies is.

beloften DR J BR.EKHUT'

beschaamd worden". Als weduwnaar met vijf
kleine kinderen betrok de predikant de pastorie in Ouderkerk. Op 20 november 1941 ging
er een zwaard door zljn ziel toen drie van ziin

bij

in de Ijs2 weken later toch
preken. Dat kan alleen als Gods genade zich
uitstrekt over al deze verschrikkingen.
kinderen

een autobusongeluk

sel verdronken. En dan

-
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Ds. Woelderink schrijft: "Het heil milner kin-

Dit boekje deed me denken aan de preek "De
onveranderliikheid van Gods beloften", die
dr. J.G. Woelderink op 7 december 1941 in
Ouderkerk a/d Iissel hield over Romeinen 9:
33b: "Een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet

deren woog mij gansch zwaar. Toch dank ik
God, dat ik bewaard ben gebleven voor die
vraag, waarin velen verstrikt raken en die zij
tot uitdrukking brengen in de klacht: wist ik,
wist ik maar dat zii behouden waren".

>v
a.,
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heeft men genoeg aan het Woord van Gods

En even verder:
"Te midden van al

mijn droefheid werd mijn
hart een oogenblik vroolijk in den Heere en
ik zag zulk een heerlijkheid in Hem, zulk een
schoonheid ín Zljn dienst, zulk een zaligheid
in het Hem toebehoren, dat ik in dat oogenblik al mijn kinderen had kunnen afstaan,
indien Hij ze allen gevraagd had. Geen bijzondere openbaring gewerd mij over het lot

genade; in den weg des ongeloofs keert men
zich allereerst tot dit leven; dan wil men hier
gezegend zijn, den zegen over ons zien en

voelen en tasten: voorzoover men nog van
een zegen Gods spreekt, grijpt men naar den
zegen en kan men God zelf missen".
Opmerkelijk, vindt u niet? Deze stem uit het
verleden sluit prachtig aan bij een sprekend
citaat van ds. Visser:
"U mag God God laten en weten: 'Al kon
mijn kind zelf nog niet eens geloven/ al kon
het nog niet eens praten, het heeft ( de vervulling van) de belofte niet verkregen, maar
wel van verre gezien en geloofd en omhelsd.
Hoe dan? Dat hoef ik niet exact te lveten. Het
is een geheim tussen de Heere en mijn kind

mijner kinderern, maar ik ben thans te vaster
in mijn hart overtuigd van de waarheid van
het profetische woord, dat, wie in Hem gelooft, niet beschaamd zal worden gemaakt"
Aan het eind van de preek heeft ds. Woelder-

ink

gezegd:

"Hier ligt de tweeërlei weg, waarlangs

de

mensheid uiteen gaat: de weg des geloofs en
de weg des ongeloofs. In den weg des geloofs
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kascontrole commissie r,oor het jaar 2007.

Bii het agendapunt ,,mededelingen" wotden

de

scribenten bekend gemaakt die de bijbelstudies
voor het a.s. seizoen 2007-2008 zullen verzorgen. De voorzitter maakte de uitslag van de bestuursverkiezing bekend. Er werden 171 stemmen uitgebracht. De aftredende en herkiesbare
bestuursleden dhr. J. r'an Capelleveen, ds. J. van
Dijk en dhr. C. Oosterom, werden allen voor de
volle 100% herkozen. Hierin mag gezien worden

De voorzitter, ds. W. Westland, opende de bijeenkomst. We zongen Psalm 105 : 1 en 2 waarna hij
ons voorging in gebed. Onze penningmeester,
dhr. C. Oosterom, kon helaas wegens ziekte niet
aanwezig zijn. De schriftlezingwas 1Tim. 1 : 18-1
Tim.2 : 7. De voorzitter mediteerde over de eerste
veÍzen van het tweede hoofdstuk. Het thema was :
,,Voorbede gevraagd". Hierna gaf de secretaris, ds.
T. van Bruggen, een korte samenvatting van het
jaarverslag dat reeds in De Hervormde Vaan gepubliceerd is. Na het verslag waren er geen vragen of

AJ
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..Maranatha" r,rit Veenendaal vormen de nieuwe

gekozen.

opmerklngen.
Vervolgens kreeg de 2" penningmeester, dhr. J.
van Capelleveen, de gelegenheid een toelichting
te geven bii de exploitatie-rekening 2006 en de
begroting voor 2007. Een enkele vraag werd er
gesteld over de frankering/verzending van De Hervormde Vaan. Het bestuur heeft besloten het aantal nummers van onze periodiek met één per jaar
te verminderen. Voor de maanden april/mei en
juni/iuli verschijnt één uitgave. Dit besluit zal e.en
aanzienlijke kostenbesparing geven. Zonder enige
discussie werd het voorstel tot contributieverhoging aangenomen. De leden van de kascontrole
commissie uit Scherpenzeel (dhr. J. Hamelink) en
uit Veenendaal (dhr. A. Thoutenhoofd) stelden
per brief voor het bestuur en de penningmeester
te dechargeren, zij hebben geen enkele onregelmatigheid in de f,nanciêle administratie kunnen
ontdekken. De vergadering ging met dit voorstel

*r:i

akkoord. De mannenverenigingen ,,Boaz"

Op 21 april werd de jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering van onze mannenbond in de aula van
de Hogeschool de ,,Driestar Ëducatief" te Gouda
gehouden. Op verzoek en na een gehouden enquête onder de verenigingen was voor deze plaats

s

pag. 57) ".

een stuk vertrouwen

in het huidige beleid van

het hoofdbestuur. De drie herkozen bestuursleden
namen hun herbenoerning aan. De regelingscommissie/stembureau wordt bedankt voor hun werk,
ook de tegen-kandidaten die hun bereidheid hebben getoond.

Hierna hield de 2" voorzitter, ds. J.P. Nap, zi]n referaat over ,,Prediking en Gericht". In een zestal
punien werd het uitgewerkt, het za1 ook in ons
blad opgenomen worden. Onder de samenzang
Psalm 75 : 1, 4, en 6 werd de collecte gehouden.
Deze bedroeg

,

€

388,55.

Na de pauze volgde een boeiende, leerzame bespreking, na de schriftelijke vragen werden ook
mondelinge vragen gesteld en door de referent
beantwoord.
In de rondvraag werd o.a. een vraag gesteld over de
samenstelllng van een dubbeltal bij de bestuursverkiezing. Bestuursleden met dezelfde functie
moeten niet geliiktiidig aftreden.
Ook werd een vraag gesteld over de nieuwe ronde
langs de plaatseliike besturen. De bedoeling is dat
alle besturen bezocht worden zonder uitzondering. Een afgerond tijdpad is niet te geven. Het

hoofdbestuur wil zich niet overhaasten, een goede
uitkomst voor allen is belangrijker. Hel verzoek op
de Huishoudelilke Vergadering van 2000 om gemeenschappelijk verder te gaan en elkander vast
te houden, komt steeds bij de rondgang aan de
orde. ,,Het hoofdbestuur vraagt ook in deze zaak
de voorbede van u", aldus de voorzitter.
Ds. W. Westland bedankte een ieder voor zijn
aanwezigheid, de regelingscommissie, de waarnemend organist dhr. H.J.M. Perdok uit Katwijk aan
Zee en gaf voor de sluiting het woord aan ds. J.H.
Lammers. Deze ias met ons Mattheris 28 : f6-20
nadat we gezongen hadden Psalm 16 : 6. Hierna
ging hi1 ons voor in dankgebed, de voorzitter sloot
de vergadering. Hij wenste allen wel thuis.

Met kennisgeving waren atwezig de mannenverenigingen uit: Ede, Elspeet, Giessendam-Hardinxveld, Gorinchem, 't Harde, Hoevelaken (,,Onderzoekt de Schriften"), Kootwijk-Kootwiikerbroek,
Putten-Dorp, Stedum, Tholen, Wierden, Zeist en
Zutphen.
De volgende Huishoudelijke Vergadering D.V. 19
april 2008 te Gouda.

Vakantiesluiting

Bondsbureau

De schoolvakanties vallen dit jaar in de regio
Midden 1aat. Als gevolg hiervan valt de vakantie
van het Bondsbureau in de periode 23 iuli tim
31 augustus 2007.Dit betekent dat het Bondsbureau in de periode 23 julitlm 3 augustus uitsluitend bereikbaar is op maandag, dinsdag en
donderdag. Vanaf 6 augustus t/m vrildag 31 augustus 2007 is het Bondsbureau niet bereikbaar.
Op maandag 3 september zijn wii weer voliedig
bereikbaar op de bekende tijden. Wij wensen u
nu reeds een goede vakantie.
Lida Kas en Bert Rozendaal

ffi v,es&.&&W*ffi efu *tráK*e.ew"
wst venuscht ik, o Heere!
Mijrt hoop, die is op U."

,,En nu,

Psaim 38 vers 8

Tot onze droefheid, is na een geduldig gedragen ernstige ziekte door de Heere uit ons midden weggenomen, ons gewaardeerd lid

MAARTEN MERBIS
op de leeftijd van 68 iaar.

Wil bidden ziin vrouw, kinderen, kleinkinderen en allen die hem lief waren de vertroostende genade en nabijheid van de Heere toe.

I
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Toon ons Uw goedertierenheid, o HEERE
en geef otts Uw lrcil.
Ps. 85 vers 8

Voor ons volkomen onverwacht, maar op
Gods tiid, werd uit ons midden \ /eggenomen,
onze mede-broeder
PAULUS SINTERNIKLAAS

in de leeftijd van 66 jaar.
Man nenvereniging
,,Onderzoekt de Schriften,,

Klaaswaal, mei 2OO7.

Met droef'heid geven wij u kennis dat na een
kortstondige ziekte is overleden ons meelevend lid
JAN GROOTENHUIS
op de leeftiid van biina 77 jaar.

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

i

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

i

Graflrorst, april

2OO7

Want Gij zijt mij een toerlucht geweest.
Ps. 61 vers 4a

Met droefheid geven wij u kennis dat na een
kortstondige ziekte is overleden ons meelevend lid
ADRIANUS VAN VLIET
op de leeftiid van92 jaar
De Heere trooste ziin kinderen, klein- en ach-

terkleinkinderen.

Wij gedenken met dankbaarheid zijn betrokkenheid bii onze mannenvereniging waarvan
hij ruim 70 iaar lid was.
Bil het gedenken van het 75-jarig bestaan van
onze mannenvereniging in november 2006
mocht hii nog aanwezig zijn.

2OO7.
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Bestuur en leden
van mannenvereniging
,,Calviin" te Monster

Bestuur en leden van de
Herv. Mannenvereniging
,,Romeinen 12 :76"

Benthuizen, 6 april

.

Monster, april

2OO7.
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En ntL, wat verwacht ik, o Heere?
Mijn hoop, die is op U.

llohannesl:7

,,De dagen van de rnens zijn als het gras"

Na een ernstige ziekte nerd door de Heere van
ons weggenomen ons lid
EGBERT AATBERTS

Met droetheid hebben wij kennis genomen
van het overliiden van ons gewaardeerd lid
CORNELIS VAN DER KUIJL

in de leeftijd van 78 jaar.

in

de leeftiid van 72 1aar.

De Heere sterke zijn vroun', kinderen en kleinkinderen met dit verlies.

De Heere schenke Zijn troost en nabijheid aan
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Bestuur en leden van de
mannenvereniging,,Schrift en Belijdenis"

Bestuur en leden van de

Manncnvereniging,,Calvijn"
Zwolle, 11 april 2007.

te Papendrecht
Papendrecht, 23 maart

2OO7

.

Op 11 april is door de HEERE onverwacht uit
dit leven weggenomen ons trouw lid
HENDRIK DULLEMEIJER

,,Gelooftl zij God ntet diepst ontzag!"

op de leeftijd van 75 jaar.

Met ontroering namen wil kennis van het bericht dat in vol vertrouwen op ziin Heere en
Heiland is ontslapen ons gewaardeerd lid
HENDRIK HENDRIK ZWART

Bestuur en leden

Mannenvereniging Tolle Lege
Moordrecht, apál,

2OO7

.

in de ieeftijd van 90 iaar.
De HEERE vertrooste zijn kinderen en al1en die

,,Wdnt Ik zal Mijn yerbond oprichten
gij zult weten, dat Ik de HEERE ben"

hem lief en dierbaar waren, in dit verlies.

en

(Ezechië1

76:62)

Mannenvereniging,,Nunspeet" op G.G.
Nunspeet, april 2007.

Met ontroerlng namen wij kennis van het
bericht dat de Heere, op Zijn tijd en wijze, 23
apfil 2OO7, tot Zich genomen heeft ons trouw
en gewaardeerd lid,
AART HANEKAMP

,,Maar die den Heere verwachten,
zuIIen de krscht vcrnieuwen"
lesaja 10 vers 37a

in

de leeftijd van 85 jaar.

Gedurende 50 jaar mocht hii lid ziin van onze

r
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Met ontroering namen wii kennis van het be-

vereniging.

richt dat door de

Wij gedenken zijn betrokkenheid bij onze verenÍging, waar hil een getuige mocht ziin van

HEERE op Zijn tt jd werd weggenomen ons gewaardeerd 1id

s
Èv

HENDRIK BONENBERG

in

de ieeftijd van 85 jaar.

De HEERE vertrooste zijn vrouw en (klein)-kin-

Gods genade.

De Heere vertrooste zijn kinderen, klein- en
achteÍkleinkinderen en allen die hem lief en
dierbaar waren in dit verlies.

deren in dit grote verlies.

Mannenvereniging
a.l

a
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,,Onderzoekt de Schriften "
op G.G.

Mannenvereniging,,Nunspeet" op G.G.
Nunspeet, maart 2OO7.

Epe, april,2OOT.

