
�

D
e 

H
er

vo
rm

de
 V

aa
n

66e jaargang  -   No. 3 -  maart  2006
Orgaan van de bond van
Nederlandse Hervormde
Mannenverenigingen op

Gereformeerde Grondslag



�

D
e 

H
er

vo
rm

de
 V

aa
n

Met Hem gekruisigd

Romeinen 6 : 6a

Wat betekent het kruis?
De uiterste schande, de grootste smaad. Wie aan het 
kruis hing, die was een vloek.
Met Hem is dus onze oude mens vervloekt geworden en 
is aan de uiterste schande en de grootste smaad zodanig 
overgegeven, en dat moeten wij goed verstaan, dat onze 
oude mens volstrekt niets meer heeft in te brengen, of 
ook volstrekt niets meer heeft te betekenen. En wij geven 
ons geheel gewillig over aan de schande van deze oude 
mens, aan zijn smaad en vloek, ingeval wij hem nog ten 
dienste zouden willen staan en nog gemeenschap met 
hem zouden willen hebben.
Onze oude mens is met Hem gekrui-
sigd, opdat het lichaam der zonde 
teniet gedaan worde, opdat wij niet 
meer de zonde dienen.
Is het door en met Christus gebeurd, 
houdt dan uw handen ervan af, om 
het door berouw en boete klaar te 
willen krijgen, en dat, wat mét Hem 
eens voor altijd gekruisigd is, te wil-
len kruisigen door uw eigen pogin-
gen. Maar waarom verzet men zich 
zo tegen de waarheid der Schrift: 
Onze oude mens is met Hem gekruisigd?!
Deze waarheid geloven wij dáárom niet gaarne, omdat 
wij zeer goed merken, dat daarmee bij de gehele mens, 
(die zich liever in zijn werken staande houdt, dan als 
een goddeloze rechtvaardig gemaakt te zijn) en bij al 
zijn vrome en goddeloze werken, waarmee hij hemel-
waarts wil streven, de bijl aan de wortel gelegd is, op-
dat hij met wortel en takken, en met al zijn vruchten 
neergeveld worde, maar de plant Christus daarentegen 
opspruite, opdat wij in Hem vrucht dragen.
Hoe is dit met de ervaring in een mensenleven overeen 
te brengen? Daarop zeg ik in de eerste plaats: wat heeft 
men zich eraan te storen of men iets ervaart of bij zich 
bespeurt? Het is een zaak van het geloof. Ten tweede: 
hoe ook onze oude mens misschien bij u in opstand 
komt en tiert, zodat als het ware u horen en zien ver-
gaat, àls het u in waarheid om gerechtigheid te doen is 
en het u er om gaat, dat u nochtans zó bent, àls u het 
in de Heilige Schrift leest, dan volhardt u maar rustig en 
zeer stil bij deze waarheid, en zegt u maar vrijmoedig: 
de oude mens is nochtans mede-gekruisigd. U zult het 
dan ondervinden, dat dit met de ervaring geheel en al 
in overeenstemming is.
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Meditatie DS. W. WESTLAND

Gods aangezicht
“Verhef Gij over ons het licht van Uw aanschijn, o HEERE”

Psalm 4: 7b

Het gezicht is een belangrijk onderdeel 
van ons lichaam. Aan ons gezicht is te 
zien hoe we ons voelen. Of we blij zijn of 
verdrietig. Of we boos zijn of vriendelijk. 
Iemands gezicht, zo zeggen we wel eens, 
spreekt boekdelen. Als ouders en kinderen, 
als man en vrouw merken we aan het ge-
zicht hoe we tegenover elkaar staan. God 
heeft een gezicht. Niet letterlijk, want God 
is een Geest (Joh.4: 24). God spreekt op een 
mensvormige manier tot ons, zodat we ons 
een klein beetje kunnen voorstellen wie 
Hij is en welke gezindheid Hij heeft tegen-
over ons.
 
David bidt in een crisissituatie in zijn leven 
om twee zaken: de verheffing van het gezicht 
van God en het lichten ervan. Beiden zeg-
gen ongeveer hetzelfde, het zijn beelden van 
Gods vriendelijkheid en gunst. Het tegen-
overgestelde van het verheffen is je gezicht 
laten hangen en het tegenovergestelde van 
het lichten van je aangezicht is dat je donker 
kijkt, somber en ontevreden. Het gebed van 
David is dat God Zijn aangezicht lichtend 
toont en zo straalt dat het door ieder mag 
worden gezien.
Nu lezen we wel in psalm 90: 8 het volgende: 
“U stelt onze heimelijke zonden in het licht 
van Uw aangezicht”. God brengt aan het 
licht waarvoor we ons tegenover de mensen 
zouden schamen als ze ervan zouden weten. 
God ziet de zonden, ook de verborgen zon-
den, niet door de vingers. Hij moet de zonde 
straffen. 
Het wonder van het Evangelie is dat Hij, voor-
dat Hij de zonde straft aan ons, het heeft ge-
straft aan Zijn geliefde Zoon. God heeft Zijn 
aangezicht verborgen gehouden voor Jezus. 
Jezus werd verstoten door de mensen. Zelfs 
Zijn eigen Vader liet Hem los in Zijn toorn 
over de zonde in de drieurige duisternis op 
het kruis van Golgotha.  
En waarom? Opdat God aan ons Zijn aange-
zicht zou laten zien. Op grond van genade 
(vers �) wil de Heere met zondaren te maken 

hebben die niet anders hebben verdiend dan 
in de eeuwige godsverlating terecht te ko-
men. Wat nodig is voor ons, dat is geloof in 
Jezus. Wie Hem gezien heeft, die heeft de Va-
der gezien (Joh.�4: 9). Wie op Jezus ziet met 
ogen van het geloof, ontmoet niet een toor-
nende God, maar God met Zijn vriendelijk 
aangezicht. 
God laat steeds Zijn aangezicht aan ons zien 
en laat zelfs in Zijn hart kijken. Weet u hoe? 
Heel eenvoudig. In het Woord en de predi-
king ervan. De Heere verkondigt wie Hij in 
Christus is. Hoor Zijn stem en verwacht het 
van Hem alleen, opdat u niet verloren gaat, 
maar behouden wordt. 
Van dag tot dag mogen we tot Jezus gaan om 
gereinigd te worden door Zijn bloed. Hij is 
onze Voorspraak bij de Vader. Hij verschijnt 
steeds voor ons in de tegenwoordigheid van 
God. De zonden van onze dagelijkse zwak-
heid zouden onze ondergang zijn, als Hij 
daar niet voor steeds tussenbeide trad.
David heeft ongetwijfeld vaak gehoord aan 
het einde van de eredienst in het heiligdom 
uit de mond van de priester:  “De HEERE ze-
gene u behoede u, de HEERE doe Zijn aan-
gezicht over u lichten en zij u genadig, de 
HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en 
geve u vrede”. Een vaste belofte waarop we 
een beroep mogen doen. 
En ook wij ontvangen aan het einde van de 
kerkdienst de dezelfde zegen van God.  De 
belofte van Zijn aangezicht vervult Hij in de 
weg van het gebed. God trekt ons mee, als we 
de nacht ingaan (vers 9) en als we ons werk 
doen. Hij, Die ons elke dag en elke nacht ziet, 
is ons nabij. Het geloof in de leiding van de 
Heere trekt heen door ons gehele leven. Dat 
geeft vreugde (vers 8) en vrede (vers 9).

Satan doet zijn uiterste best om ons aan te 
vechten. Wolken kunnen er komen tussen 
God en ons. De lucht klaart echter na kortere 
of langere tijd altijd weer op. David noemt 
God HEERE. Zijn Naam betekent: Ik zal zijn 
die Ik zijn zal. Of: Ik ben die Ik ben. Hij is 
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Bijbelstudie	O.T.

DS. J. VAN DIJK

Tot zegen zijn
Ruth 4 : �3–��

Dit is de laatste Bijbelstudie over het Bij-
belboek Ruth. In deze Bijbelstudie (zie vers 
13-17) gaat het over het huwelijk van Boaz 
en Ruth en de zegeningen die zij van God 
ontvangen. 

Na de verrassende daad van God, dat Boaz 
met Ruth trouwt en Ruth op die wijze in Israël 
wordt ingelijfd, komt er weer een verrassing. 
Boaz en Ruth ontvangen de kinderzegen. We 
lezen, dat er een zoon geboren wordt. Heel 
treffend staat er, dat de HEERE gaf dat zij 
zwanger werd. Het was niet vanzelfsprekend, 
dat Ruth kinderen kon krijgen, want haar 
eerste huwelijk met Machlon was immers 
kinderloos gebleven. Maar zie, de HEERE is 
een verrassend God. En als de buurvrouwen 
op kraambezoek komen, geven ze dit jongetje 
de naam Obed. Obed betekent dienaar. Dat 
is een terechte naam, want Obed is de losser 
van Naomi. Hoe moeten we dat zien? Vergis-
sen de buurvrouwen zich niet als ze Obed de 
losser noemen? Want Boaz is toch de losser? 
Om dat verschil tussen Boaz en Obed aan te 
geven, zouden we kunnen zeggen: Boaz is de 
grote losser van Ruth en Naomi. Hij is met 
Ruth getrouwd om hen uit de schuld en ar-
moe te halen. Maar wat, als het huwelijk van 
Boaz en Ruth kinderloos gebleven zou zijn en 
er geen nageslacht zou zijn geweest? Dan zou 
er geen toekomst voor Naomi zijn geweest 
en zou haar geslacht uitgestorven zijn. Maar 
de HEERE zorgt door middel van Obed, dat 
Naomi toekomst heeft en dat het uitzicht op 
de komst van de Messias open blijft. Obed 
is de kleine losser en hij is met een duide-

lijke roeping in de wieg gelegd. Kijk maar, 
de buurvrouwen zeggen: “Naomi, dit kind 
zal voor u zorgen in uw ouderdom en uw 
ziel verkwikken”. Uw ziel verkwikken (vers 
�5) betekent o.a.: iemand van het randje van 
de afgrond wegtrekken. En dat heeft weer te 
maken met die donkere toekomst als er geen 
nageslacht zou komen. Bijna zou Naomi van 
dat randje afgevallen zijn, maar het is niet 
gebeurd en Naomi werd van dat randje afge-
haald en kreeg uitzicht op een rijke toekomst. 
Ze belijdt: Dit kind is er voor mij. Wat is ze 
daar dankbaar voor. En wat Obed betreft: zijn 
naam zal bekend en met ere genoemd wor-
den, omdat hij zich houdt aan zijn taak en 
opdacht en Naomi op hem vertrouwen kan. 
Er zal een goed getuigenis van Obed uitgaan. 
Dat betekent: de daden van de HEERE zijn 
verrassend, maar ze gebeuren als alle hoop 
op onszelf en op mensen ons ontvallen is. Of 
anders gezegd: de Heere zorgt ervoor dat we 
alleen maar onmogelijkheden overhouden 
van onszelf, opdat Hij Zijn mogelijkheden 
laat zien en uitkomst geeft. Dat gebeurt hier 
en de Heere wordt groot gemaakt. Kijk maar: 
de HEERE gaf Ruth dat zij zwanger werd en 
de Heere had niet nagelaten om een losser te 
geven. Alles wordt hier gezegd op de ene noe-
mer: geloofd zij de HEERE.
Als wij hier een lijn doortrekken naar de 
Heere Jezus Christus en Zijn bruidsgemeente, 
dan is het dit keer deze lijn: zoals het huwe-
lijk van Boaz en Ruth zegeningen met zich 
meebracht, zo brengt het huwelijk van de 
Heere Jezus Christus en Zijn bruidsgemeente 
zegeningen met zich mee. Dan kunnen we 

de God Die een verbond met ons heeft op-
gericht. Dat geeft ons zoveel zekerheid. Niet 
omdat wij zo trouw en volhardend zijn. Maar 
het is de Heere Die doet wat Hij zegt en het 
werk van Zijn handen voleindigt. 
Vanuit Gods werk mag er mag uitzicht zijn 
naar de toekomst. Op aarde is er een afwis-

seling van het ervaren van Gods nabijheid 
en het missen daarvan, omdat God Zijn aan-
gezicht verbergt. Straks zullen we Hem zien 
gelijk Hij is (� Johannes 3: �). Welk een blij 
vooruitzicht is dit voor allen die door Jezus 
tot God gaan. Zij mogen straks ongestoord 
voor Zijn aangezicht zijn.
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denken aan zegeningen die betrekking heb-
ben op de omgang tussen de Heere Jezus en 
Zijn kerk en waarin de gelovigen gesterkt wor-
den en mogen weten, dat de Heere, Die Zijn 
eigen Zoon niet gespaard heeft en Hem voor 
ons heeft overgegeven, ons ook met Hem alle 
dingen zal schenken (Romeinen 8 vers 3�). 
Maar ook dat de omgang met de Heere ons 
tot gezegende mensen maakt en we anderen 
tot zegen zijn. Is dat niet de grote opdracht, 
die Abraham meekreeg: wees een zegen? 
Geldt dat niet ieder gelovige, dat ze niet al-
leen maar de omgang met de Heere Jezus 
Christus beleven, door de krachtige werking 
van de Heilige Geest, maar dat ze het uitdra-
gen en daarmee tot zegen zijn? Ieder gelovige 
wordt een roeping en opdracht meegegeven: 
tot zegen zijn. Dat moet een vreugde voor 
hen zijn, dat ze het niet voor zichzelf hoeven 
te houden. Wie zelf een heerlijke toekomst 
ontving in de gemeenschap met de Heere 
Jezus Christus, die gunt dat anderen toch 
ook? En als we bedenken, dat Naomi van het 
randje van de afgrond werd weggehaald en 
een heerlijke toekomst van God ontving, wat 
zijn er ook nu veel mensen, die leven op het 
randje van de afgrond en die geen enkele toe-
komst hebben en dreigen van dat randje af te 
vallen, de afgrond in. Hoe nodig is het, dat 
we helpen, persoonlijk of gezamenlijk. Want 
als de gelovigen het niet doen, wie moeten 
het dan doen? Zeker, er wordt wel hulp ge-
boden, maar het is toch zo dat met alleen tij-
delijke hulp de mensen niet geholpen zijn, 
want als zij niet zicht krijgen op de eeuwige 
toekomst van God, wat dan? Hier opent zich 
een breed terrein voor hulp en bijstand, want 
de hele wereld is noodgebied. En de opdrach-
ten, die God ons geeft, zijn concreet genoeg. 
Het begint al met ons huwelijk, dat als God 
ons de kinderzegen geeft, dat wij onze kin-
deren opvoeden tot eer van God en dat onze 
kinderen een “Obed” mogen worden en dat 
ze dienstbaar mogen zijn voor het Koninkrijk 
van God en voor anderen (zie het dankgebed 
van het huwelijksformulier). Maar het betreft 
ook o.a. de hulp aan ouders, maar ook aan 
weeskinderen en evengoed aan hen, die van 
het Evangelie vervreemd zijn. Het gaat om 
mensen in de buurt, maar ook mensen, die in 
andere werelddelen wonen. Lees de bergrede 
er op na en de brieven van de apostelen om 
Gods wil in het oog te krijgen, waar en hoe 
gelovigen tot zegen zijn, door Gods genade. 

Wat een zegen als mensen, die in nood zijn 
door gelovigen geholpen worden en tot de be-
lijdenis komen: “de Heere heeft ons door hen 
geholpen en onze ziel verkwikt en we heb-
ben toch uitkomst gekregen en een nieuwe 
toekomst gaat voor ons open, een toekomst 
in gebondenheid aan God en Zijn Woord, de 
Heere is ook mijn Heere en mijn God”. En 
dat er een goed getuigenis van de gelovigen 
zal uitgaan in de wereld, opdat de Naam van 
de Heere niet om onzentwil gelasterd, maar 
geprezen zal worden. Laat het ons verlangen 
zijn, dat Hij ons en onze gemeente daarvoor 
gebruikt. Tot zegen zijn en dienend bezig zijn 
in opdracht en in de weg van Gods Woord, 
dat zal niet ongezegend zijn. Zo wordt Gods 
Woord door ons en anderen waarachtig be-
vonden en krijgt de Heere de eer ervan.

Gods bedoeling verstaan
Dat deze geschiedenis van Boaz en Ruth niet 
op zichzelf staat, wordt duidelijk in vs. �8-��. 
Het blijkt dat het huwelijk van Boaz en Ruth 
een schakel is in de stamboom van David. En 
om David ging het, want hij was de koning 
van Israël, die God gegeven had. Hier moe-
ten we Mattheüs � bij betrekken. In Mattheüs 
� lezen we over het geslachtsregister van de 
grote Zoon van David, de Heere Jezus Chris-
tus. En daarin wordt dit stukje van de stam-
boom van David aangehaald. Het blijkt dus, 
dat het huwelijk van Boaz en Ruth dienstbaar 
is geweest aan de komst van de Heere Jezus 
Christus, Die uit het geslacht van David ge-
boren zou worden. Ik wijs op � dingen: a) 
daar zit een prediking in. Wie was Boaz? Zijn 
moeder heette Rachab. En we kennen Rachab 
vanuit Jozua � en weten dat zij een publieke 
vrouw was. En staat haar zoon in het ge-
slachtsregister van de Heere Jezus Christus? 
En Ruth was van heidense afkomst en staat 
zij in het geslachtsregister van de Heere Jezus 
Christus? Ja. Begrijpt u dat Paulus geschreven 
heeft, dat God Zijn Zoon gezonden heeft in 
de gelijkheid van het zondige vlees? Wat is 
de Heere Jezus Christus diep neergedaald. Zo 
diep als wij verloren liggen, zo diep is Hij af-
gedaald. Maar de boodschap daarvan is: dat er 
niemand te zondig en verloren is om aange-
nomen te worden tot Gods Bruidsgemeente. 
Het volk van God bestaat uit zondaren, die 
alles in zich hebben om door God verworpen 
te worden, maar die door genade van de Hee-
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Gespreksvragen:Gespreksvragen:

re Jezus Christus worden aangenomen. Het is 
Gods vrije gunst alleen om zondaren, die ver-
diend hebben dat God zou voorbijgaan, tot 
Zijn kinderen aan te nemen. Zo zit er in dit 
Evangelie van de stamboom van Jezus Chris-
tus een stuk ergernis voor allen, die hoogmoe-
dig zijn en menen dat zij meer dan anderen 
in aanmerking komen voor het Evangelie van 
Jezus Christus. Wie meent, dat hij zich door 
eigen gerechtigheid waardig maakt voor God 
om voor de genade van God in aanmerking 
te komen, vergist zich. Want God wijst ons 
onze plaats aan: zondaar, verloren in jezelf, 
onderworpen aan de verdoemenis. Maar er zit 
een rijke bemoediging en vertroosting in voor 
allen, die zeggen: zou er voor mij, zo’n zon-
daar, nog wel genade zijn, dat kan toch niet, 
want wie ben ik? Die vergist zich ook, want 
in Jezus Christus is er genade, overvloeiende 
voor de voornaamste van de zondaren. En b) 
we zien hier de leiding van God schitteren 
en dat komt zo heerlijk aan het licht, omdat 
de schrijver dit geslachtsregister aan het slot 
van het boek Ruth vermeld. Achteraf wordt 
het duidelijk, wat de Heere met Boaz en Ruth 
en met Naomi op het oog had. Dat is altijd 
zo, want de Heere maakt nooit van te voren 
Zijn wegen bekend. Nee, de Heere komt al-
tijd als eerste met het bevel om de weg en de 
wil van Hem te volgen. Gods bevel en weg 
was voor Naomi, dat ze moest terugkeren van 
Moab naar Bethlehem. Gods bevel en wil was 
voor Ruth, dat zij de geloofskeus moest ma-
ken voor de God van Israël. Gods bevel en wil 
was voor Boaz, dat hij het losserschap op zich 
moest nemen. Daar begint de Heere mee: 

met Zijn bevel en met Zijn belofte, dat wie 
de weg en wil van de Heere gaat, wordt door 
de Heere geleid en gezegend en aan het eind 
van het boek Ruth mogen we ons verwonde-
ren over de uitkomst, die de Heere geeft en 
dat ze dienstbaar waren aan de komst van 
de Heere Jezus Christus. Zo gaat het nog en 
wordt Gods leiding ontvangen en ervaren en 
zien de gelovigen achteraf hoe goed en hei-
lig Gods wegen zijn. Het gaat om overgave 
en vertrouwen op de Heere en onze taak en 
roeping vervullen en tot zegen zijn voor an-
deren en later zullen we zien: waarom we die 
woorden tegen de ander moesten spreken, 
waarom we als dominee op die zondag over 
dat Bijbelgedeelte moesten preken, waarom 
we met deze en gene in contact moesten ko-
men. Achteraf wordt Gods bedoeling gezien 
en dat is tot eer van de Heere. Want zo is er 
niets te roemen in onszelf en wie dat wel 
doet, ontneemt God de eer en gaat aan de 
haal met genade, die God hem gaf. Wat zijn 
we toch soms vreselijk hoogmoedig, terwijl 
het juist zo rijk is en zo’n vrede geeft als we 
in ootmoed en dankbaarheid de Heere de eer 
van alles geven. Ik eindig deze Bijbelstudies 
met het vers:

 Heilig zijn, o God, Uw wegen,
 Niemand spreek’ Uw hoogheid tegen!
 Wie, wie is een God als Gij,
 Groot van macht en heerschappij?
 Ja, Gij zijt die God, Die d’oren
 Wond’ren doet op wond’ren horen
 Gij hebt Uwe roem alom
 Groot gemaakt bij ’t heidendom.

Ps. 77 : 8

�. Boaz en Ruth werden gezegend en waren voor Naomi tot zegen. Wat kunnen we 
van dit Bijbelgedeelte leren als het gaat om gezegend worden in de omgang met 
de Heere Jezus Christus en voor anderen tot zegen zijn? Hoe kunnen we daar con-
creet invulling aan geven?

�. Kent u voorbeelden uit de Bijbel en nu, dat mensen, voor wie gelovigen tot zegen 
waren, dat hen dat bij God gebracht heeft en zij God leerden kennen? Soms hoor je wel van 
mensen, dat juist christenen de oorzaak waren, dat zij van de kerk afgehaakt zijn. Weet u 
voorbeelden daarvan? Wat betekent dat voor christenen?

3. Praat met elkaar over de prediking van het geslachtsregister van de Heere Jezus Christus: wat 
betekent dat voor ons, welke ergernissen roept het op, waar struikelen we over, welke ruime 
boodschap van Gods genade zit er in? Wat betekent dat voor ons?

4. Gods bedoeling wordt vaak achteraf gezien. Kunt u daarvan voorbeelden geven, vanuit de 
Schrift en eigen leven of bij anderen? Wat is de bedoeling van de Heere, dat Hij dat zo doet 
en op deze wijze ons leven leidt en niet andersom?
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Bijbelstudie	N.T.

DS. J.B. TEN HOVE

Efeze 4 : 17-32

Vooraf

In het voorgaande heeft de apostel Paulus 
uiteengezet dat Gods Kerk het lichaam van 
Christus is. Dit lichaam is ondanks alle 
verscheidenheid ten diepste één in zijn 
Hoofd, de Heere Jezus Christus. Aan Zijn 
lichaam laat Christus het nodige werk ver-
richten, opdat het zal opgroeien in Hem 
en in Zijn liefde. Het nu volgende gedeelte 
gaat uitvoerig in op de praktische conse-
quenties die daaruit voortvloeien. Het gaat 
hier dus over de ‘dagelijkse bekering’, in 
onderscheid van de ‘eerste bekering’ (we-
dergeboorte, van dood levend worden) 
waarover het ging in bijvoorbeeld Efeze 2. 

Het oude leven (Efeze 4:17-19)

Als Christus in je leven komt, dan mag je een 
nieuw leven beginnen. Dat betekent breken 
met je oude leven. Anders is het geestelijk ge-
zien de dood in de pot. Daarom begint vers 
�7 met die indringende aansporing om niet 
meer te ‘wandelen’ (leven) zoals de onbekeer-
de heidenen. 
Wat is dat oude leven dan? Paulus noemt het 
leven zonder God ‘wandelen in de ijdelheid 
huns gemoeds’ (vers �7). Dat wil zeggen dat 
je denken en je levensinstelling ten diepste 
leeg zijn. Want al ben je nog zo druk, zonder 
God is je leven ten diepste zonder zin en doel. 
Al is je leven overvol met van alles en nog 
wat, zonder God is je leven ten diepste hol en 
leeg. Al kun je filosoferen als de beste, zonder 
God ben je zonder hoop in deze wereld.
In vers �8 wordt dit nader uitgewerkt: ‘ver-
duisterd in het verstand’. De hedendaagse 
mens beschouwt zichzelf als ‘verlicht’ als 
hij slechts rekening houdt met datgene wat 
hij kan zien, voelen en bewijzen. Maar van-
uit God gezien is dat denken donker als de 
nacht. Daarom leert Hij ons bidden om ver-
stand met Goddelijk licht bestraald (vergelijk 

Psalm ��9:�7 berijmd). Dan ga je beseffen 
dat je alles mist zolang je nog geen deel hebt 
aan het ware leven, het leven van een lid van 
Christus’ lichaam.
Paulus karakteriseert het leven van de wereld 
zonder God als ‘onwetendheid’ (vers �8). Dat 
kan betrekking hebben op mensen die echt 
niet beter weten omdat ze onbekend zijn 
gebleven met het Evangelie. Ondertussen 
stammen ook deze mensen heel ver in het 
verleden af van een godvrezende voorvader 
als Noach. Zelfs hun onwetendheid is niet te 
wijten aan de Heere, maar aan hun ontrouwe 
voorgeslacht. Maar afgezien van hen zijn er 
velen die wel beter zouden kunnen weten, 
maar gewoon geen zin hebben om zich er-
gens druk over te maken. 
Het woord ‘verharding des harten’ (vers �8) 
gaat nog een stap verder. Hier gaat het over 
zondigen tegen beter weten in. Daarmee 
schroei je je geweten toe. Je kweekt zo’n 
eeltlaag op je ziel, dat je steeds ongevoeliger 
wordt voor ieder besef van goed en kwaad 
(vers �9). Het begint meestal schijnbaar on-
schuldig. Maar je huivert als je merkt tot welk 
kwaad een mens in staat is. Je ziet het resul-
taat als een mens zich helemaal overgeeft aan 
de zonde. Hier wordt het toegespitst op ‘on-
tuchtigheid’ (losbandigheid) en onreinheid. 
Deze woorden kunnen betrekking hebben op 
allerlei zonden. Vaak staan ze in verband met 
seksuele perversiteiten.

Het nieuwe leven (Efeze 4:20-24)

Radicaal anders is het leven met Christus. In 
de NGB-vertaling uit �95� begint vers �0 met 
de gevleugelde woorden: “Maar gij geheel an-
ders”. Want zij hebben Christus totaal anders 
leren kennen (‘geleerd’, vers �0). Zij hebben 
van Hem gehoord, en zij zijn door Hem on-
derwezen (‘door Hem geleerd’, vers ��: hier 



8

D
e 

H
er

vo
rm

de
 V

aa
n

wordt in het Grieks een ander werkwoord 
gebruikt dan in vers �0!). Zijn onderwijs be-
staat niet uit menselijke bedenkingen, uit 
onbetrouwbare woorden, maar uit de waar-
heid zoals die in Hem te vinden is (vers ��). 
Hij heeft immers altijd de zuiverste waarheid 
gesproken, ja Hij IS de Waarheid in eigen Per-
soon!
Wat leer je dan van Christus? Kort en krach-
tig wordt Christus’ prediking in Markus �:�5 
als volgt gekarakteriseerd: “De tijd is vervuld, 
en het Koninkrijk Gods nabijgekomen; be-
keert u, en gelooft het Evangelie”. Met andere 
woorden zegt Paulus het in vers �� opnieuw. 
Het gaat om het terugkeren van de ‘vorige 
wandel’, het breken met het oude leven zon-
der God (zie ook vers �7). In dat verband 
spreekt de apostel over het ‘afleggen van de 
oude mens’. 
Het is enigszins verwarrend dat deze uitdruk-
king soms op verschillende wijzen wordt 
gebruikt. Soms wordt met de ‘oude mens’ 
bedoeld onze Adamsnatuur, onze zondige 
aard, ons zondige ‘vlees’ (vergelijk bijvoor-
beeld Romeinen 7 en H.C. zondag 33). Dat is 
de levenslange inwendige vijand van al Gods 
kinderen. Van deze vijand zullen wij pas in 
de eeuwige vreugde voorgoed verlost zijn. 
Maar hier hebben deze woorden een andere 
betekenis. Het afleggen van de oude mens be-
tekent hier: Breken met je oude onbekeerde 
‘ik’, wegvluchten uit je oude levenswandel 
zonder God, je oude leven zonder Christus 
afleggen om een nieuw leven met Christus 
‘aan te doen’ (aantrekken). Zoals een bedelaar 
zijn oude vodden uittrekt (‘afleggen’) om de 
nieuwe klederen die hij krijgt aan te trekken. 
Dat het hier niet over een uitwendige veran-
dering gaat, wordt duidelijk in vers �3. Het 
gaat om de vernieuwing van ons binnenste. 
Deze inwendige vernieuwing is een levens-
lang proces. Daarover gaat het in vers �4. We 
lezen daar van het aandoen van de nieuwe 
mens. Evenmin als in vers �� gaat het hier 
over de wedergeboorte zelf. Het gaat hier wel 
over de vrúcht van de wedergeboorte, dus het 
nieuwe geestelijke leven, de nieuwe levens-
wandel met Christus. Dat is het leven waarin 
je meer en meer afsterft aan jezelf, en waarin 
Christus meer en meer alles voor je wordt. 
Dat is het nieuwe leven dat door Gods Geest 
meer en meer gelijkvormig wordt gemaakt 
aan Christus Zelf: in ware rechtvaardigheid 
(in de rechte verhouding tot God) en heilig-

heid (toegewijd aan God). Vers �4 is een aan-
sporing om dat nieuwe leven ‘aan te doen’. 
Eigenlijk wordt hier hetzelfde bedoeld als in 
Romeinen �3:�4: “Maar doet aan de Heere 
Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot 
begeerlijkheden”. Dat is het levenslange pro-
ces van de dagelijkse bekering. 

Enkele concretiseringen
(Efeze 4:25-32)

Als eerste concretisering van het afleggen van 
de oude mens en het aandoen van de nieuwe 
mens worden genoemd het afleggen van de 
leugen, en het spreken van de waarheid (vers 
�5). Er wordt heel wat afgelogen hier op aar-
de. Want wij zij van nature leugenachtig! We 
zeggen o zo gemakkelijk iets wat niet waar is. 
Om maar niet te spreken van halve waarhe-
den, oneerlijkheid, misleiding, bedrog, onbe-
trouwbaarheid. God haat alle leugenachtig-
heid als het werk van de vader der leugen, de 
duivel (Johannes 8:44). De leugen staat haaks 
op het nieuwe leven met Christus. Christus 
is immers de Waarheid. Hij heeft de waar-
heid lief, en haat alle leugen (zie ook vers ��). 
Daarom betekent het aandoen van de nieu-
we mens ook het afleggen van alle leugen en 
onbetrouwbaarheid, en het aandoen van de 
waarheid in woord en daad.
Een volgende concretisering heeft betrekking 
op boosheid (vers �6). Hier staat niet dat alle 
toorn verkeerd is. Denk maar aan Gods recht-
vaardige toorn over alle ongehoorzaamheid 
(zie Johannes 3:36). Denk ook aan Christus’ 
heilige toorn bij de reiniging van de tempel. 
Tegelijkertijd weten we maar al te goed dat 
onze boosheid heel vaak wél verkeerd is. Wat 
kunnen we boos, driftig, onredelijk zijn. En 
daarom: “Wordt toornig, en zondigt niet!” 
En: “De zon ga niet onder over uw toornig-
heid”. Want gekoesterde toorn ontaardt in 
bitterheid, wrok en haat. 
Wij hebben wel eens de neiging om op het 
randje van de afgrond te balanceren. Zo dicht 
mogelijk bij het kwade met het argument dat 
het toch niet verkeerd is. Lijnrecht daarte-
genin lezen we in vers �7: “Geeft de duivel 
geen plaats”. Blijf zo ver mogelijk bij het 
kwaad vandaan!
Misschien heeft iemand gestolen (vers �8). 
U zult begrijpen dat het hier niet alleen gaat 
over het stelen van criminelen, maar ook 
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??
Gespreksvragen:Gespreksvragen:

over oneerlijke declaraties, oneerlijkheid in 
de verzekerings- of belastingpapieren, en ga 
zo maar door. Stelen hoort bij het oude leven 
zonder God. Weg ermee! Het aandoen van de 
nieuwe mens betekent ook dat je niet meer 
op oneerlijke, maar op eerlijke wijze aan je 
geld en goed wilt komen. In plaats van stelen 
ván je naaste leer je delen mét en geven áán 
je naaste, met name aan hen die gebrek heb-
ben (vers �8). 
Het afleggen van de oude mens en het aan-
doen van de nieuwe mens heeft niet alleen te 
maken met wat we doen, maar ook met wat 
we zeggen (vers �9). Het gaat hier over ‘vuile 
rede’, dat wil zeggen woorden die bedorven 
en stinkend zijn. Krenkende woorden, gerod-
del, vuile moppen, vunzige taal. Laten onze 
woorden niet afbrekend, maar opbouwend 
zijn (‘tot nuttige stichting’). Laten ze niet 
ten kwade, maar ten goede voor onze naaste 
zijn. 
In vers 30 stoot de apostel door naar datgene 
waar het hem in al deze dingen om gaat: Dat 
de Heilige Geest niet bedroefd wordt door 
ons leven. Dat kan dus blijkbaar wel! Je kunt 
Gods Geest verdrietig maken door je woor-
den en werken. Zo nauw is Hij betrokken 
op ons leven. Je zou kunnen zeggen, dat de 
Heere wil dat Zijn kinderen zo leven dat Hij 
als het ware met een glimlach naar hen kan 
kijken. Maar wat is het erg als de Heere alleen 
maar bedroefd kan worden als Hij hoort wat 
wij zeggen en als Hij ziet wat wij denken en 

doen. Wat dat betreft luistert het nauw. Gods 
Geest is fijngevoelig. Als je Hem bedroeft, 
trekt Hij Zich terug. Dan verdwijnt de vreug-
de in de Heere, dan verflauwt het haten van 
de zonde, dan verslapt het verlangen om de 
Heere te behagen, en ga zo maar door. Dan is 
er opnieuw bekering nodig, opnieuw de oude 
mens afleggen, de nieuwe mens aandoen. 
Dat het hier over de gelovigen gaat, blijkt uit 
het verdere van vers 30. De apostel heeft het 
hier over Gods kinderen die verzegeld zijn 
met de Heilige Geest. De Heilige Geest woont 
nu al in hun hart, vergelijk Romeinen 8:�4. 
Daar blijft Hij wonen en werken tot de dag 
der verlossing. Daar woont Hij als een onder-
pand van de beloofde heerlijkheid, als een 
stukje ‘hemel op aarde’. Zie hiervoor ook de 
Bijbelstudie in het septembernummer naar 
aanleiding van Efeze �:�3 en �4.

De verzen 3� en 3� geven nog enkele verdere 
toespitsingen van het afleggen van de oude 
mens en het aandoen van de nieuwe mens. 
Hier gaat het met name over de omgang met 
elkaar in liefde. Juist op dit gebied wordt 
er veel gezondigd, ook in de gemeente van 
Christus. Tot verdriet van de Heilige Geest! 
Maar waar verheugt Hij Zich in? In onderlinge 
liefde, verdraagzaamheid, vergevingsgezind-
heid. Zo wil de hemelse Vader dat Zijn kinde-
ren leven. Zo maakt Hij Zich immers ook aan 
ons bekend in Zijn vergevende liefde! Zo zijn 
de vruchten van de Heilige Geest. 

�. In vers �7-�9 gaat het over het zondige leven zonder God. Hoe zou u proberen aan 
een ongelovige duidelijk te maken dat zijn leven leeg is (‘wandelen in de ijdelheid 
huns gemoeds’)? Waarom kun je zelfs het verstand van de knapste wetenschapper 
verduisterd noemen zolang hij zonder Christus leeft? Leg uit dat een zondig leven 
zowel te maken kan hebben met onwetendheid als met verharding. Probeer met 
een voorbeeld duidelijk te maken dat het volharden in een bepaalde zonde je steeds onge-
voeliger voor de geestelijke dingen maakt. 

�. Wat wordt in Efeze 4 bedoeld met het afleggen van de oude mens (vers ��)? Wat wordt hier 
bedoeld met het aandoen van de nieuwe mens (vers �4)? Leg uit dat dit een dagelijkse en 
levenslange strijd is. Welke concretiseringen geeft de apostel Paulus hier? Weet u nog andere 
concretiseringen die voor ons van belang zouden kunnen zijn?

3. Welke toorn is Bijbels gezien goed (vergelijk het verwijt dat Eli te horen krijgt in � Samuël 
3)? Welke toorn is Bijbels gezien zondig? Waarom wil de Heere niet dat we onze toorn koes-
teren, ook niet als we misschien in ons recht staan? Hoe kun je toorn kwijt raken? 

4. Wanneer ‘stinken’ woorden (‘vuile rede’)? Wanneer stichten woorden? 
5. De Heilige Geest is het Zegel waarmee de Heere al Zijn gelovigen verzegelt: Gods Geest 

woont in hun hart. Hoe kun je dat merken? Wanneer of waarmee maak je de Heilige Geest 
bedroefd? Waaraan kun je dat merken? Waar verblijdt de Heilige Geest Zich in?
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Opmerkelijk

DR. J. BROEKHUIS

Voor u gelezen

Van de voorzitter... 
DS. W. WESTLAND  

Een schisma in de kerkdienst?

Trouw

Wanneer u dit nummer van de Hervormde 
Vaan ontvangt, zijn we alweer dicht bij het 
voorjaar. En dat betekent voor onze vereni-
gingen het einde van het winterseizoen. 
Wellicht staan nog enkele vergaderingen 
op het programma. 

Mag ik u opwekken, om ook deze laatste ver-
gaderingen trouw aanwezig te zijn?! Juist in 
het voorjaar zijn we weer druk met allerlei 
dingen in huis en tuin, en we zouden gemak-
kelijk afwezig kunnen zijn op de vereniging. 
Maar het is toch goed om met elkaar te begin-
nen én met elkaar te eindigen. Tegelijk kan de 
laatste vergadering van het seizoen een goede 
gelegenheid zijn, om samen het programma 
van het nieuwe seizoen te bespreken: welk 
bijbelboek gaan we bestuderen, en wat doen 
we in de zomermaanden om nieuwe leden te 
werven. 
Trouw moet blijken, juist aan het eind van 
het winterseizoen. Maar mag ik het ook an-

ders zeggen: Trouw is gebleken. De trouw van 
God. Kijkt u eens terug in uw leven. En kijkt 
u ook eens terug naar het afgelopen seizoen. 
Telkens kwam de Heere met Zijn woord tot u, 
om u de weg der zaligheid te wijzen. 
En zie dan in deze lijdensweken ook naar het 
kruis van Golgotha. De Heere Jezus was trouw 
tot in de dood. Om redding te brengen voor 
verloren zondaren. En nu gaat Hij nog steeds 
door met Zijn werk. Onder ouderen en jon-
geren. Zoals Psalm �00 : 5 ons dat zegt: Zijn 
getrouwheid is van geslacht tot geslacht! Dat 
geeft moed om voort te gaan met het werk in 
Gods Koninkrijk. 

Met een hartelijke groet, mede namens de 
andere bestuursleden,

Als je in een kerkdienst voorgaat laat je al 
snel je oog dwalen over de gemeente. Je 
ontdekt iets van de levensstijl van de kerk-
gangers. Maar je let ook op de leeftijd.

Van de predikant wordt immers verwacht 
dat hij heel de gemeente aanspreekt. Wie 
jeugd ziet, soms hele gezinnen, is daar dank-
baar voor. De dienst heeft zo een ‘jong’ ui-

terlijk. Prachtig! Maar soms overvalt het je 
dat kinderen, net voor de preek, opstappen. 
Er is voor hen iets aparts georganiseerd: een 
kindernevendienst of een oppasdienst  “met 
toegevoegde waarde”. Met als gevolg dat het 
jonge uiterlijk van de gemeente verschiet in 
een ‘grijs’ kleurtje. De gemeente wordt als 
het ware in stukken gebroken. De vraag lijkt 
mij of deze apartheid verantwoord is. Je kunt 
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wel alle deuren en ramen vrijmoedig open 
zetten voor de kinderen en alles uit de kast 
halen. Maar de kans is niet ondenkbeeldig, 
dat er een type gemeente ontstaat waar de 
generatiekloof diepe sporen trekt.
In wat oude paperassen snuffelend vond ik 
een artikel van prof. J. Kamphuis over het 
patroon van een zondagse eredienst. Het 
kan u, met mij, aan het denken zetten.

De éne gemeente
“De jeugd hoort erbij. Dat is zo uit kracht 
van het genadeverbond. De kleine kinderen 
moeten gedoopt omdat zij ‘evengoed als de 
volwassenen bij Gods verbond en bij Zijn 
gemeente behoren’, Heid.Cat., antw.74. 
Daarom worden ze bij het begin van hun 
leven de kerk ingedragen. Daarom mogen 
ze met de ouderen ( de ouders) mee naar de 
kerkdienst, zo gauw dat kan. Het verbond 
bepaalt de kerkdienst. De God van het ver-
bond wil Zijn volk ontmoeten. Daar horen 
de kinderen bij. Het gaat niet om onze voor-
keur, maar om de Zijne. Daarom geldt hier 
onverkort dat ‘houd vast wat ge hebt, opdat 
niemand uw kroon neme’. De Heere heeft 
een volk uit Egypte geleid. Hij bracht het bij 
de Horeb en sprak het daar aan: “Ik ben de 
Heere, uw God”. De tien woorden gelden 
die hele gemeente. Daarom kunnen binnen 
die gemeente de kinderen ook rechtstreeks 
worden aangesproken: “eer uw vader en uw 
moeder”. Ze worden niet apart gesteld. Ook 
niet vergeten. Het ‘allen samen en ieder per-
soonlijk’ van zondag 3� van de Catechismus 
(de sleutelen van het hemelrijk) gaat ook hier 
door. Het Oude Testament biedt weerstand 
tegen iedere vorm van apartheid, want in het 
centrum van het grote werk van het heil staat 
de volks-vergadering. En dat is in het Nieuwe 
Testament evenzo. Nevendiensten, die de 
éne gemeente (volksvergadering in het ko-
ninkrijk der hemelen)  zouden uitéénbreken, 
staan haaks op de grondlijnen van het grote 
verlossingswerk. De brieven van het Nieuwe 
Testament, die in de samenkomsten gelezen 
werden, zijn dan zonder uitzondering tot de 
gemeente gericht. Niemand valt er buiten. 
Niemand mag er buiten worden gehouden. 
Deze aanspraak sluit gespecificeerde, per-
soonlijk-gerichte aandacht niet uit. Ook niet 
voor de ‘kinderen’. De ‘huistafels’ van Efeze 
6 en Kolossenzen 3 laten het tegendeel zien 

evenals Johannes’ aanspraak aan de ‘vader’ 
en aan de ‘jongelingen’ in zijn eerste brief. 
Maar het ligt ingebed in het éne woord aan 
de hele gemeente. Geen schisma!

De éne aanspraak

Daarom kent de prediking binnen de ge-
meente ook de éne aanspraak. Die kan wat de 
woorden betreft sober worden gehouden. Het 
feit van de éne aanspraak tot het éne volk is al 
rijk genoeg! Natuurlijk mag er, zoals in de wet 
en in de brieven gespecificeerd worden, als de 
zaak die aan de orde is het vraagt. Maar dan 
ook alléén. Nooit moet de gedachte maar ook 
kunnen postvatten dat de ‘jongens en meis-
jes’ pas écht zouden worden aangesproken, 
als ze ook genòemd  worden. Het zou een 
wig in de gemeente zijn. We worden allemaal 
aangesproken – volwassenen èn kinderen – in 
de éne aanspraak. Als er één doop is – en die 
ìs er – dan ook één aanspraak”.

Het lijkt me toe dat in deze woorden Schrif-
tuurlijke elementen genoemd worden: een 
waarschuwing om niet een aparte rubricering 
in de kerkdienst aan te brengen. In het pas 
verschenen rapport  “Naar Christus toe” van 
de Gereformeerde Bond wordt geschreven, 
dat een predikant zich moet instellen op het 
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Ned.	Gel.	Belijdenis

DS.W. WESTLAND

Artikel 10: De Godheid van Jezus Christus

Wie is de Heere Jezus?

Als u deze vraag zou stellen, midden in een 
winkelstraat in één van onze grote steden, 
dan zou u heel verschillende antwoorden 
krijgen. Sommige mensen zouden hun 
schouders ophalen, en gauw doorlopen. 
Voor een ander is Jezus niet meer dan een 
stopwoord. Weer een ander zou zeggen: 
dat is een man uit het oude Israël, die veel 
goeds gedaan heeft, een groot profeet, een 
inspirerend voorbeeld, een martelaar voor 
het goede. Of, om een heel andere stem te 
laten horen. In de “Christelijke Dogma-
tiek” van prof. H. Berkhof lees ik: Jezus is 
de nieuwe scheppingsdaad van God, de 
mens bij uitstek. Gods Verbonds-Partner, 
die ons meetrekt in het Verbond met God.
 
Moet ik nog meer noemen? Al die antwoor-
den doen tekort aan de Godheid van Christus. 
Ze leggen teveel nadruk op de mensheid van 
de Heere Jezus. En daarmee zetten al die ant-
woorden ons behoud, onze zaligheid op losse 
schroeven. Want hoe kan ik gered worden uit 
die diepe afgrond van mijn zonde en schuld? 
Niet omdat ik, of een ander mens opklimt tot 
God. Want al wat wij proberen, breekt ons 
toch weer bij de handen af. Wij maken onze 
schuld alleen maar groter! Hoe kan ik dan 
nog zalig worden: Alleen als God Zelf afdaalt 
naar de mens. In Zijn Zoon, de Heere Jezus 
Christus. Zalig worden is geen mensenwerk, 
maar een eenzijdig werk van God. Daarom is 
er maar één antwoord voldoende: Wie is de 
Heere Jezus: de Zoon van God!

Het Schriftbewijs

Waarom mogen wij belijden, dat de Heere 
Jezus de Zoon van God is? Omdat de Bijbel 
ons dat leert. Want daar klinkt allereerst het 
getuigenis van de Heere Zelf. God de Vader 
wijst Zijn Zoon aan, als de Heere Jezus ge-
doopt wordt in de Jordaan, en ook bij de ver-
heerlijking op de berg: “Deze is mijn geliefde 
Zoon, in Dewelke Ik mijn welbehagen heb”. 
In de tweede plaats klinkt er ook het getuige-
nis van de discipelen: Petrus in Mattheüs �6: 
“Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende 
God”. En dan zegt de Heere Jezus: “Vlees en 
bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar 
mijn Vader, die in de hemelen is.” En denk 
ook aan Thomas, na de opstanding: “Mijn 
Heere en mijn God”.
En wat opvalt in de Bijbel: niet alleen Zijn 
vrienden, maar ook Zijn vijanden belijden 
Hem als de Zoon van God. Ik begin bij de 
grootste vijand: de duivel. Als de Heere Jezus 
verzocht wordt in de woestijn, zegt de duivel: 
“Indien Gij Gods Zoon zijt…” En Legio, de 
man in het land van de Gardarenen, die door 
de duivel bezeten was, riep uit: “Wat heb ik 
met u te doen, Jezus, Gij Zoon van God, de 
Allerhoogste…”
Ik noem ook Kajafas, de hogepriester: “Ik be-
zweer u, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Chris-
tus, de Zoon van God…” En op deze belijde-
nis wordt de Heere Jezus dan ter dood veroor-
deeld. Bij het Schriftbewijs kan ik ook wijzen 
naar het Oude Testament, naar de Adventstek-
sten, die de komende Messias aankondigen: 
Jesaja 7: “een maagd zal zwanger worden en 

niveau van de zestien jarige, zodat zoveel 
mogelijk kerkgangers hem begrijpen: “Dan 
ademt zijn verkondiging eenvoud, zonder 
dat dat ten koste gaat van de diepte”. 
Wie het aandurft in deze roeping te staan mag 

denken aan wat Luther al zei: “God hoort lie-
ver het schreien van een kind, dan dat Hij het 
slapen van een man ziet”. Als het kind telt in 
Gods ogen, dan ook in onze ogen. Zonder dat 
een schisma nodig is.
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een zoon baren, en gij zult zijn Naam heten: 
Immanuël, dat is “God met ons”.” Jesaja 9: 
“Want een Kind is ons geboren, en een Zoon 
is ons gegeven, en men noemt Zijn Naam: 
Sterke God, Vader der eeuwigheid…”

De noodzaak

De bijbel laat ook zien, dat het noodzakelijk 
is, om Jezus te belijden als de Zoon van God. 
Het is maar niet om het even of je dat ge-
looft of niet. Want hiermee staat of valt het 
christelijk geloof. Denkt u aan de bekende 
geschiedenis van de kamerling. Hij wil ge-
doopt worden, maar eerst vraagt Filippus een 
geloofsbelijdenis. En we horen de kamerling 
zeggen: “Ik geloof, dat Jezus de Zoon van God 
is.” En op deze belijdenis wordt hij gedoopt. 
In de brieven van Johannes merken we, dat 
er ook toen al mensen waren, die loochen-
den, dat Jezus de Zoon van God is. Daarom 

zegt hij in � Johannes 5: “Wie is het die de 
wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus 
de Zoon van God is.” En direct daarna waar-
schuwt hij: “Een ieder, die de Zoon loochent, 
die heeft ook de Vader niet.” Die kan dus niet 
zalig worden. Dan leef je nog buiten Gods ge-
meenschap.
Dat moeten we ook vandaag vasthouden. 
Want er is op heden de neiging om ruimte 
te laten voor allerlei opvattingen, zoals het 
Joodse geloof en de Islam. Terwijl joden en 
islamieten niet verder komen dan dat Jezus 
een profeet was. Maar dan geeft Johannes 
een duidelijke afgrenzing: “Wie de Zoon loo-
chent, heeft ook de Vader niet.” De belijde-
nis, dat Jezus de Zoon van God is, is noodza-
kelijk om zalig te worden.

Niet te begrijpen

Wat betekent het nu, dat Jezus Christus naar 

De doop van de kamerling. (Uit: Het Rembrandthuis) 1641
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Zijn goddelijke natuur de eniggeboren Zoon 
van God is. Vanuit de schepping, vanuit het 
verbond, maar vooral vanuit het geloof wor-
den ook mensen wel kinderen van God ge-
noemd. Maar dan zijn wij niet meer dan áán-
genomen kinderen, uit vrije genade geadop-
teerd. Maar de Heere Jezus is de enige echte 
natuurlijke Zoon. Voortgekomen uit de Va-
der, en dan zegt artikel �0 met nadruk: “niet 
gemaakt, niet geschapen”. Wij moeten maar 
niet teveel denken aan onze geboorte, want 
daar zijn een vader en moeder bij betrokken, 
maar bij de Heere Jezus is het heel anders. In 
Psalm � horen we de Vader zeggen: “Heden 
heb ik u gegenereerd. En dat heden is voor 
de Heere hetzelfde als de eeuwigheid. Hij is 
van hetzelfde wezen als de Vader. Helemaal 
één met de Vader. Artikel �0 zegt: “het uitge-
drukte beeld van de zelfstandigheid van de 
Vader”. Die moeilijke uitdrukking vinden we 
ook in Hebreeën �. Denk aan een zegelring, 
die in de lak gedrukt werd. De initialen die op 
de ring staan, worden in de lak afgedrukt… 
Zo heeft de Vader Zijn beeld afgedrukt in Zijn 
Zoon. Daarom zegt de Heere Jezus in Johan-
nes �4: “Wie Mij gezien heeft, die heeft de 
Vader gezien”.

We moeten dus goed beseffen: Kerstfeest is 
niet het begin van de Heere Jezus. Neen, Hij 
is altijd al bij de Vader geweest. Zonder begin 
en zonder eind. Hij was er al voor de schep-
ping van hemel en aarde, en artikel �0 wijst 
erop, dat de Zoon ook helemaal bij de schep-
ping betrokken was. Hier merken we ook, dat 
onze Belijdenis schrift met schrift gaat verge-
lijken. En dat is een goed principe. Want met 
een losse bijbeltekst kun je tot de vreemdste 
dingen komen. 
De Zoon voortgekomen uit de Vader. Wie zal 
dat kunnen begrijpen? Ambrosius, een kerk-
vader uit de vierde eeuw heeft een wijs woord 
gesproken: “De Zoon is uit de Vader geboren, 
dat weten wij vanuit de Schrift, maar hoe… 
hoe de Zoon uit de Vader geboren is, dat kun-
nen wij niet oplossen. We zijn maar beperkte 
mensen. Wij kunnen alleen de Schrift naspre-
ken”. 

Het doel

Tenslotte noemt artikel �0 het doel van deze 

belijdenis: “Zo is Hij dan de ware, eeuwige 
God, de almachtige, die wij aanroepen, aan-
bidden en dienen.” Wat een heerlijk woord: 
De Heere Jezus is de Almachtige, die op kan 
tegen nood en dood. Hij heeft als een sterke 
Held de last van Gods toorn gedragen. Die 
toorn van God, waaronder wij eeuwig had-
den moeten verzinken… zo heeft Hij ver-
zoening en verlossing aangebracht. En op de 
Paasmorgen heeft Hij zelfs de dood overwon-
nen,… en nu zit Hij aan de Rechterhand van 
zijn Vader, en Hem is gegeven alle macht in 
hemel en op aarde. 

Daarom mag u Hem áánroepen. In de zorgen 
en noden van het dagelijks leven. Hij is mach-
tig om u te dragen en te helpen. Hij weet wat 
u nodig hebt. Roept Hem maar aan, ook in de 
diepste nood van uw zonde en schuld. Want 
bij Hem is reiniging voor al uw zonden. Bij 
Hem is leven door de dood heen.

En als u zo de genade van God in Christus 
leert kennen, dan mag het aanroepen over-
gaan in áánbidden. Aanbidden in verwonde-
ring: Heere Jezus, wat bent U groot en goed. 
U bent de Zoon van God, maar ook de Redder 
en Koning van mijn leven.
En dan leert u Hem ook te díenen. In uw 
woorden en daden. In uw gezin, in uw werk 
en in uw kerkelijke gemeente. Hem dienen 
tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk… 

Dat is het doel van artikel �0. En wat hier 
nog onvolkomen is, dat zal voor Gods Kerk 
eenmaal vervuld worden voor de troon van 
God: En zij dienen Hem dag en nacht in zijn 
tempel. Is dat ook uw verlangen? Is dat uw 
uitzicht? Om Hem te mogen dienen in alle 
volmaaktheid? Wat is de Heere Jezus het dan 
waard, om er nu al mee te beginnen. Laat het 
ook van u en van jou gezegd mogen worden: 
Jezus Christus, Hij is de ware eeuwige God, de 
Almachtige, die we door Gods genade mogen 
aanroepen, aanbidden en dienen. 

Schriftlezingen:

Psalm �
Mattheüs �6 : �3-�9
� Johannes 5 : �-�3
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Ds. J. Westerink, Het drievoudig ambt van 
Christus, in: Serie “Studium Generale”, deel III, 
uitg. Groen, Heerenveen �005, 7� blz., prijs 7,50 
euro.

Een prachtig thema wordt op een prachtige wijze 
door de schrijver besproken. Er is inhoudelijk ver-
wantschap met Zondag �� uit de Heidelberger, 
maar de auteur geeft toch niet als zodanig een be-
handeling van deze Zondag.
Het halve boekje gaat over Christus als Hoge-
priester. Daar ligt duidelijk het hart van 
de auteur. Prachtige 
bladzijden lezen we 
over Christus’ verzoe-
ningswerk. Vanuit de 
Hebreeënbrief gaat het 
over Priester en Offer. 
Ook de Voorbidder 
komt aan de orde. De 
pastorale toon treft 
ons. Ook is dit boekje 
eenvoudig van aard.
Dit geschrift is deel 3 
uit een serie publica-
ties van hogeschool 
‘de Driestar’. Het ambt 
van de christen komt 
niet aan de orde. Daar 
mag de auteur van mij 
nog een volgend deel-
tje aan wijden.
                                   J.P.N.

??
Gespreksvragen:Gespreksvragen:

�.  Zoek enkele Bijbel-gedeelten op, waarin duidelijk gezegd wordt, dat Jezus de Zoon 
van God is.

�.  Waarom is de belijdenis van de Godheid van Christus zo belangrijk? Welke con-
sequenties heeft het, als we dat nìet belijden?

3.  Hoe komt het God-zijn van de Heere Jezus uit tijdens Zijn rondwandeling op aarde?
4.  Ook de gelovigen worden zonen (kinderen) van God genoemd. Wat is het verschil tussen 

het zoonschap van Christus en het kindschap van de gelovigen?
 Lees antwoord 33 van de Heid. Catechismus.
5.  De Heere Jezus is God en mens. De moderne theologie legt meer de nadruk op Zijn mens-

heid. Maar zou je ook teveel nadruk kunnen leggen op Zijn Godheid? Wat is dan het ge-
vaar?

Dr.S.D.Post, Duivels dichtbij, uitgeverij Groen, 
Heerenveen, �005, ��4 blz., ��,50 euro.

In dit zeventiende deel uit de serie Jongerenper-
spectief schrijft dr.Post over het leven en werk 
van de duivel. De duivel heeft een groot doel: 
zijn grote tegenstander kwetsen en tergen. Hij is 
de gezworen vijand van God. De machts-
uitoefening van de dui-
vel heeft een gevoelige 
knak gekregen bij de 
komst van de Heere 
Jezus op de aarde Tot 
op de laatste seconde, 
tot vlak voor de weder-
komst, zal hij proberen 
God tegen te staan.
In het eerste deel staat 
de carrière van de dui-
vel centraal. Het tweede 
gaat in op zijn geraffi-
neerde invloed op groe-
pen. Met zijn collectieve 
listen betreedt hij ook 
het kerkelijke erf. In het 
derde deel, dat het meest uitgebreid is, 
wordt aandacht besteed aan zijn persoonsgerichte 
manipulatie. In het laatste hoofdstuk leren we om 
de strijd aan te gaan tegen de duivel. Post maakt 
hierbij gebruik van tien waardevolle adviezen van 
Brooks die over dit onderwerp een boek schreef 
in �65� (nog steeds actueel): wandel naar de regel 
van het Woord, bedroef de Geest niet, streef naar 
hemelse wijsheid, weersta de activiteiten van de 
duivel van het eerste ogenblik, zoek meer en meer 
vervuld te worden met de Geest, wees nederig, 
wees alert, onderhoud de gemeenschap met God, 
val satan alleen aan in de kracht van Christus, wees 

Boekbesprekingen
veel in het gebed. Gespreksvragen maken het boek 
geschikt om samen met anderen te bespreken.

J.H. Lammers 
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Overlijdensberichten

„Zie, Ik heb u in de beide handpalmen 
gegraveerd; uw muren zijn steeds vóór Mij”.

Jesaja 49 : �6

Met ontroering hebben wij kennis genomen 
dat in de hope des eeuwigen levens ontslapen 
is onze erevoorzitter

KLAAS VAN DE KETTERIJ

in de leeftijd van 8� jaar.

Door Gods genade mocht hij in menig opzicht 
een getuige zijn van de Heere. Wij bidden zijn 
vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinde-
ren de troostrijke nabijheid van de Heere toe.

 Namens bestuur en leden van
 Hervormde Mannenvereniging „Boaz”
 te Arnemuiden

„De Heere bewaart de eenvoudigen”
Psalm ��6 : 6a

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

EVERT WOUDENBERG

Op de leeftijd van 94 jaar.
Meer dan 50 jaar was hij lid van onze vereni-
ging. 
De Heere vertrooste en sterke zijn vrouw, kin-
deren, kleinkinderen en verdere familie.

 Bestuur en leden van de
 M.V. „Schrift en Belijdenis”
 te Nijkerk

Nijkerk, �5 februari �006

Op � februari �006 heeft de Heere van ons 
weggenomen

MATTHEUS PLAISIER

in de leeftijd van 74 jaar.

Als trouw lid van onze vereniging zullen wij 
hem missen.
Wij bidden zijn vrouw, kinderen en verdere fa-
milie de genade en troost van onze Heere toe.

 Bestuur en leden
 Mannenvereniging „Calvijn”
 Ridderkerk

Ridderkerk, februari �006

„Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf 
die vertroosten mij”.

Psalm �3 : 4b

Met droefheid delen wij u mede dat de Heere 
uit ons midden heeft weggenomen ons trouw 
en meelevend lid

JACOBUS KROON

in de leeftijd van 68 jaar.

Moge de HEERE zijn vrouw, kinderen en klein-
kinderen troosten in dit grote verlies.

 Bestuur en leden 
 Mannenvereniging „Boaz”

Wilnis, 5 februari �006

Ds. J. Belder, II Petrus, opnieuw post voor 
vreemdelingen, uitg. Groen Heerenveen, �005, 
��5 pagina’s, prijs ��,50 euro.

Dit boekje met bijbelstudies is een vervolg op dat 
over de �e brief van Petrus. In �0 hoofdstukken 
bespreekt de auteur nu de �e brief. Daarbij behan-
delt hij niet alle verzen tekst voor tekst, maar geeft 
hij steeds doorwrochte verhandelingen vanuit 
een aantal verzen samen. Onderwerpen, die aan 
de orde komen zijn o.a. beloften voor bekeerden 

en onbekeerden, het bestaan van dwaalleer, geval-
len engelen, occulte invloed, de wederkomst van 
Christus en de verwachting daarvan. N.a.v. ‘je 
roeping en verkiezing vastmaken’ schrijft hij op 
blz. 40: “je roeping en verkiezing vastmaken doe 
je alleen door van jezelf af te zien en op te zien 
naar de roepende God. Door te hangen aan Zijn 
lippen en te rusten in Zijn Woord.” Zo staat dit 
boek vol wijze lessen. Gespreksvragen nodigen uit 
om er verder op in te gaan. Dit kan zeker ook op de 
mannenvereniging. J.P.N.J.P.N.


