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Leerrede over Romeinen 7 : 14

Door de gehele Heilige Schrift heen wordt door de
Evangelieprediking Gods Wet in hare onwrikbaar-
heid bevestigd. In het Nieuwe Verbond is haar open-
baarmaking evenwel zoveel te geestelijker, omdat de

schaduwen verdwenen zijn, en het tegenbeeld en
het wezen van hetgeen er te doen was, zonder het
deksel van Mozes, er nu bii staat. Dat de Wet heilig
is, en rechtvaardig, en goed, dat wordt thans eerst

recht openbaar, nadat Hij Die de Wet op SinaÏ gege-

ven had, haar ook zelf verr,'ulde, en daardoor de Zij-
nen vrijmaakte van de Wet (Rom. 7 : 6). En toch laat
Christus ook nu onder het Nieuwe Verbond de Wet
prediken, en in haar vo11e geestelijkheid onthullen:
Opdat, nadat Hij is gekomen en gepredikt gewor-
den, er niemand zij, die op de dag des oordeels iets
hebbe, om zich zelf te verontschuldigen. )(...) "^'

Opdat alle praatchristenen en vrome nui- *ffi
chelaars met hun [arizeese trots, als waren W
zij iets meer dan anderen in het Koninkriik *
Gods, of als maakten zii zich met hun deugdeliikhe-
den bii Christus verdienstelljk, - de mond Sestopt
worde. (...)
Oodat aan deze en die bedenkselen van schande en
hêt mom van godzaligheid van het gezicht gerukt
worde. (...)
Opdat er tegen al1en die zich aanstellen als waren zii
christenen, omdat zij gedoopt ziin en tot lidmaten
aangenomen, of omdat zij ten Avondmaal gaan, en
het hunne opofferen opdat het Konlnkrlik van God
uitgebreid worde, en zich alzo op Gods liefde ver-
laten (met hun bekering van de grove tot de f,ine
wereld, van de duivel tot zeven duivels, van de wel-
lust tot de kloosterheiligheid, van de dansbodem
tot de tÍappen van de predlkstoel en tot de wereld
van tÍaktaten, beoefeningsleringen, moraalstelsels,
overdenkende christelijkheid en allerlei eigenwil-
Iige geestelijkheid, of van het liberalisme tot de

mis, tot het antichristendom van het westelijk Eu-

ropa, of tot des Heren oude altaren, maaÍ waarop
men zijn eigen zonnebeelden heeft opgericht) het
getuigenis afgelegd worden, dat zij naakt zijn (dat
zij Christus niet hebben aangetrokken en bii al hun
christelijke werkzaamheid en liefde dood in zonden
en verweemd van het leven des Geestes uit God in
Christus (1 Cot. 13 : 1-8, 1Joh. 3 : 9) (...)
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Christus laat Zich geheel vrijwillig ter
slachting leiden. Naar de slachtplaats Gol-
gotha. Zoals een lam, dat naar het abattoir
wordt afgevoerd, zich niet verzet, zovetzet
ook Christus Zich niet. Hij doet Zijn mond
niet open. Bil Pilatus niet. Bij Herodes niet.
Zij vragen aan Hem: Waarom antwoordt
Gij niets? Nee, Hij geeft geen tegenspraak.

Wèl zegt Christus blj Zljn gevangenneming
tegen de soldaten: Ik ben hetl En dan vallen
zij achterover op de grond. Maar dat is geen
verzet van Christus. Want Hij loopt niet weg.
Maar Hij laat éventjes zien, dat Hil wel de
macht heeft om er van door te gaan, maar dat
Hij dat bewust niet doet. Hij laat Zich vrijwil-
lig ter slachting leiden.
Zelfs als Hii aan het kruis hangt, en Hij van
verschillende kanten wordt uitgedaagd om
van het kruis af te komen, doet Hii dat niet.
Hil laat Zich ter slachting leiden. Tot het ein-
de toe.

Stel u voor, dat Christus Zich niet door de sol-
daten gevangen had laten nemen. Of dat Hil
alsnog van het kruis was afgekomen, toen Hij
zo getart werd. Ja, stel u voor, dat Hii van het
kruis was afgekomen, en dat Hil Ziin mond
WEL had opengedaan, en gezegd had: Nou,
goed dan, dan zal Ik wel laten zien, dat Ik de
machtigste ben. En dat Ik best van dit kruis af
kan komen. Dan zoeken jullie het verder zelf
maar uit. Wat was dan het resultaat geweest?

Dan was er voor u en voor mij geen zaligheid,
geen redding uit Gods oordeel. Dan zouden
wif het oordeel zelf moeten dragen, wat Hij
droeg. Wat een wonder daarom, dat Hii Zich
vrijwiilig als een lam ter slachting liet leiden.
En dat Hii Ziin mond niet open deed met ge-

mor en geklaag.

Ds. J.P. NAp
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Zwijgende Zoligmoker

"Doch Hij deed Zijn mond niet open",

Jesaja 53:7m

En (let wel) Christus zwijgt niet alleen voor
de mensen, maar ook voor God.
Ik denk vooral even aan de hof van Gethsé-
mané. Aan Zíinzwarc strild in het gebed. Aan
Zijn worsteling. Om daar gehoorzaamheid te
leren. In de weg van het gebed. Of die drink-
beker met lijden en toorn niet weggenomen
kan worden.
Christus had kunnen zeggen: Rechtvaardige
Vadeq U wéét het toch (U bent Rechtvaardig):
deze drinkbeker is niet voor Mij. Het is niet
eerlijk, als Ik die beker leeg moet drinken.
Maar, Hij deed zijn mond niet open. Nee, ook
niet tegenover Zljn Vader.

Toch deed Christus in die Hof Ziln mond
WEL open. Hoe dan? Hij verklaarde Zich ten
volle bereid om die drinkbeker leeg te drin-
ken: "Uw wil geschiede". Hij wilde de Zalig-
maker zijn. Hii wilde zondaren verlossen van
schuld en straf. Hij is de Borg.
Wat is het dan ook van vitaal belang om in
Hem te zijn. En dat door het geloof alleen.
Weet u, als de toorn van God over u uitge-
stort zou worden, u, die in Hem gelooft, ja
dan zou Hil alsnog Zijn mond open doen. En
Hij zou luid roepen om het te verhinderen.
En Hii zou tegen Zijn Vader zeggen: Vader,
laat deze heengaan, want Ik heb Mijn leven
voor hem gegeven.
Wat een Evangeliewoord hebben wij hier
dan; Hij deed Zijn mond niet open.

En de apostel Petrus schrilft: "Die, als Hij ge-

scholden werd, niet wederschold; en als Hij
leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Die
Die rechtvaardig oordeelt" (l Petr.2:23').
De apostel noemt dit niet alleen om ons op
die manier de Christus te verkondigen. Maar
ook om ons een voorbeeld voor te spiegelen.
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Hoseo 9:1-9

Aangezien we dit seizoen een nummer
van onze Vaan minder hebben, moeten
we wat hoofdstukken gaan combineren.
Deze maand dus de hoofdstukken 9 en 10

en volgende maand l1 en 72. Het gedeelte
9 : 1-9 kan als opschrift hebben: Verstoorde
feestvreugde en een bedreigde profeet. We

zijn hier op een feest van eten, drinken
en vrolijk zijn. Is het de viering van het
looftruttenfeest? Of een verheidenst oogst-
feest? Het wordt in elk geval wel gevierd
op een dorsvloer. Die lagen vaak dicht bij
een hoogte waar een heiligdom was. Hier
wellicht Bethel. Zo ving je de wind op en
was je dichter bij de goden.

Soms was de dorsvloer zelf de plaats van een

cultische samenkomst. Zie 2 Sam. 24 : 18,

1 Kon. 22:1,0.
Midden op het feest verschijnt Hosea en hij
treedt in het openbaar op. Op zo'n spelbreker
zit je niet te wachten. Hij roept de uitgelaten
feestgangers op om het feesten te staken. Ze

kunnen niet jubelen zoals de volken die God
niet kennen. Ze hebben geen reden om te
feesten. Ze miskennen immers de HEERE. In
naam noemen ze Hem nog wel, maar in feite
danken zeBaàl voor de zegeningen. Zie2:4.
Hun oogst is hoerenloon. Ze zljn de Heere

ontrouw Dat is de grote oorzaak van het oor-
deel dat snel komt. We hebben hier weer het
beeld van geestelijke hoererij, overspel, zie

hoofdstuk 1 en 3. Bij die feesten ging er op
zedelijk gebied nog wel wat mis en kon er ook
letterlijk wel van hoereren sprake zijn, vgl..
4: 13v.

Dorsvloer, perskuip en jonge wiin zullen
Gods straf uitvoeren. Ze zullen Israël (Efuaim)

niet meer dagelijks eten en drinken geven.

Teleurstellende oogst en deportatie zullen het
gevolg zijn. Wegvoering uit Kanaán, vers 3-6.

Een volk dat ziln God verlaat, moet het land
van zijn God verlaten. Kanaán is het huis,
het land van de Heere. Zie 8 : 1, Er bestaat

Ds. A.D. Gorlrnr

een nauwe relatie tussen de God van Israël en

het Iand IsraëI. In dat land is de Heere Zelf de

pater familias zegt Calvijn. God wii in hun
midden wonen, Num. 35 : 34. Wie Hem tot
ziin God kiest, voelt zích aan het land ge-

bonden. Vgl.. Ruth 1 : 15-17. Het volk moet
terug naar Egypte, vgl. 8 : 13, op de vlucht
en naaÍ Assur. Het zijn twee landen, waarop
ze hun vieselijke vertrouwen hebben gesteld,

vgl.7 :11. Daar zullen ze zijn zonder heilig-
dom en zonder offers. En al zou het er wel
zijn, dan zouden ze er geen eerstelingen van
de oogst of toonbroden mogen brengen, Ex

23 :79 en 25 : 30. Ze zullen onrein voedsel

eten en ze zullen onrein zijn, net als in een

sterfhuis. Rouwbrood werd gegeten bii een

begrafenismaal, vgl. Jer. 16 : 7. Een dode in
huis betekende 7 dagen onreinheid, Num. 19

: 14, Deut. 26 : 14. Egypte zal de vluchtelin-
gen wel opnemen, maar hun dode llchamen
verzamelen, vgl. Jer. B : 2 en 25 : 33. Ze zul-
len worden begraven in Memphis. In het He-

breeuws Mof. Het was de hoofdstad van het
oude ri1k. Hun zilveren kostbaarheden zullen
worden overwoekerd door stekelig onkruid,
vgl. 10: B, Jes. 34 : 13.

Vers 7-9: In reactie op de harde aanzegging
van Gods oordeel hebben de gestoorde feest-

vierders Hosea uitgescholden voor "dwaas"
en "waanzinnige". Eigenlijk staat er "me-
sjokke". Hosea ontmoet vijandschap, spot en
valstrikken, vgl. Amos 7 : 12 en Jer 2O en 26.

Ze hebben het op zijn leven gemunt, zelfs in
het heiligdom, onbekend welk. Met het han-
delen in Gibea is blijkbaar de geschiedenis

van Richt. 19 bedoeld, vgl.8: 13 en 10:9. De

profeet zegt: Gods afrekening komt. Hii zal

Israël betaald zetten wat het allemaal op zijn
geweten heeft.
Calvijn, Hutcheson e.a. denken bij vers 7 dat
het om valse profeten gaat. De man van de

Geest, de wachter van Efiaïm kan echter niet
anders dan een ware , geïnspireerde profeet
zijn, Hosea dus. Valse profeten spreken uit
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hun eigen hart. Jer. 14 : 14,23 : 16; Eze. 13

: 2, 3, 17. Zij lopen achter hun eigen geest

aan, Micha 2 : 11. Vals om iemand onterecht
een valse profeet te noemen. Er is een groot
verschil tussen waar en vals.

9 : 10-17

Al die oordeelsaankondigingen, een mens
zou er van gaan zuchten. Als er één is, die dat
gedaan heeft, dan is het Hosea zelf, profeet
van de liefde van God, wel.
"Niet leuk die Bijbelstudies over Hosea", zei
iemand. We kunnen ze niet opleuken. De
profeet roept Israël en ons op tot inkeeq af-
keer en omkeer. Ais dat gebeurt, dan kan het
toch nog mooi wordenl Boven deze verzen
kunnen we schrijven: "Gods uitverkoren
volk verworpen. Als gevolg van eigen zonde
en ongerechtigheid. Gods oordeel over Israëls
ontrouw".
Hier spreekt God Zelf over IsraëI. De Heere
heeft hen verkoren. Hij had hen lief, Jer.
2 : 2. ls deze toespraak ook gedurende het
oogstfeest gehouden? We lezen beelden uit
de natuur: druiven, vroege vijgen en volgens
sommige vertalingen in vers 13 palm.
We bevinden ons hier in de woestijn, maar
druiven in de woestijn? Vgl. 13 : 5, Deut. 32 :

10. Gods verkiezing is ook heel bijzonder. De
Korte Verklaring e.a. maken er dÍuiven "aan
de tros" van, omdat er in de woestijn geen
druiven groeien. Misschien in een oase? Toch
staat er woestiin. Ook de NBV heeft dat. Zlj
hebben echter het oordeel van God over zich
heen gehaald. Door hun ontrouw. Ontrouw
aan de hoge en dure roeping in het verleden.
De Heere had, menseliikerwijs gesproken,
een hoge verwachting van ZIjn volk, maar ze

hebben Hem bitter teleurgesteld. Baál - Peor
wordt genoemd. Dat kan een godheid op de
berg Peor zijn of een plaats in Moab, op weg
naar het beloofde land. Daar gaf het volk zich
al over tot afgodedj met BaàI. Zie Num. 23 :

28 en 25 : 1-5. Baál Peor is bezitter van ber-
gen. Er bestonden vele Baáls. Onder Gods ze-

gen was Israël uitgegroeid tot een groot volk.
Nu zij de zegen hebben versmaad en hun
voorspoed bij de vruchtbaarheidsgoden heb-
ben gezocht, zal de Heere hen doen gevoelen
dat het aliemaal niet te danken is aan de go-
den, maar aan Hem. Hij zal het voortbestaan
van Israë1 beletten. Geen geboorten meer.

Vgl. 14 : 1. De straf van onvruchtbaarheid.
Iets erger laat zich naar Oosterse opvatting
moeilijk denken. Let hier op de climax: ge-

boorte, zwangerschap, ontvangenis. Een deel
van de kinderen bezwijkt bij de geboorte, een
ander deel bij de zwangerschap, nog weer an-
deren bij de conceptie. Steeds vroeger griipt
de hand van de Heere op de verwachtingen
van Efiaim in. De kinderen die er ziin, zullen
worden gedeporteerd of vallen door oorlogs-
geweld in strijd met de vijand, de moorde-
naar, de slachter. En dat in een land waar het
hebben van veel kinderen zo hoog genoteerd
stondl

De Heere gaat Zich aan Zljn volk onttrekken,
vers 12. Hij gaat van hen wijken. In vers 17

is het nog erger. Vers 13 is moeililk. Waarmee
wordt Israël vergeleken? We komen verschil-
lende vertalingen en verklaringen tegen: Ty-
rus in Libanon, rots, jachtwild, palm. Zoek
het maar uit. In vers 14 hebben we "Hosea's
gebed na de preek" (Veldkamp).
"Een huiveringwekkend gebed". Hosea hak-
kelt er van, zo is hij onder de indruk van de

verschrikkingen die hij moet aankondigen.
Vanuit de bewogenheid van zijn hart klimt er
een gebed op voor dit volk, dat de oordelen
van God over zich heen roept.
"Geef hun" zegt hij en dan aatzelt hij: "Hee-
re, wat zult Gij geven?" Het oordeel is immers
verdiend. Maar dan komt er toch nog iets:
"Geef hun een misdragende baarmoeder en
uitdrogende borsten". Dat lijkt een gebed om
straf, maar ik houd het er op, dat het een ge-

bed om verlichting is: Heere laat er dan maar
geen kinderen meer geboren worden. Beter
geen kinderen, dan dat ze deze verschrikkin-
gen moeten ondergaan. Hosea's gebed doet
denken aan Lucas 23 : 29 (Westerink). Vers

15-17 zljn parallel aan 10b-14. Waarop de
slechtheid in Gilgal slaat is niet helemaal dui-
delijk . Er is meer dan één Gilgal. Waarschijn-
lijk is hier te denken aan het Gilgal, dat een
van de middelpunten was van Israëls zondige
cultus. Vgl. 4 : 15 en Amos 4 : 4. Mogeliik ook
wat we lezen in 1 Sam. 73 :7w en 15 : 3r,'v.

De liefde waarmee Hij in de woestijnperiode
Zijn volk aanzag (10a), is gaandeweg in haat
verkeerd. Zoals een man zijn vrouw kan weg-
sturen (Gen. 21 : 10, Lev. 2l :7 , 14) zo zal de

Heere Ziln eens zo geliefde volk verdrijven uit
het land. Niet alleen een gezindheid van haat
dus, maar ook metterdaad. Uitdrijven uit
Mijn huis = huisSemeenschap = land. Hosea
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kan Gods straf alleen maar billijken. "Hosea
bemint zijn volk met vrouwelijke tederheid,
maar in ijver voor zijn God staat hij niet ach-
ter bij Amos of Jesaja" (Cheyne),
Het eindigt zelfs met het woord "verwerpen".
Verwerping op grond van ongehooïzaam-
heid. Het verkoren volk (Deut. 7 : 6) is ver-
worpen.
Let op, dat Hosea nog wel zegt: "miin God".
En God blijft ook God van Hosea. Hij bliift
drager van een Goddelijke belofte voor IsraëI.
De verr,'ulling van deze belofte is weggelegd
voor de Messiaanse toekomst, Rom. 9 : 24-
26. \NeI moeten ze eerst ronddolen onder
de heidenen, zoals Kaïn in Gen. 4 : 12. Een
zwerversbestaan. Het is uit met de liefde. "ln-
tussen is dit niet absoluut te nemen, vgl. 11

: 8-11" (KV).

Hoseo | 0

Dit hoofdstuk heeft verschillende opschrif-
ten, zoals: "Hernieuwde aankondiging van
straffen" (SV); "Opnieuw Gods oordeel over
Israëls afgoderij" (van Leeuwen) en "De zon-
dige cultus en het djk gaan te gronde" (KV).

We delen in in de verzen 1-8 en 9-15.

Vers I -8

Hosea is hier aan het woord. Hii is in Samaria
of in Bethel. In vers 1-5 overheer-
sen verwijten en in 6-8 komen de
aankondigingen van Gods oorde-
len. Bij vers 1 worden wij herin-
nerd aan 9 : 10. Daar werd Israël
vergeleken met druiven, vrucht
van de wilnstok, hier is het volk
zelf een wijnstok. De vruchtbare
wijnstok, vgl. Ps. 80 : 9rv, duidt op
de zegeningen van IsraëI. Maar zij
beantwoorden de vele zegeningen
met het voortdurend bouwen van '
altaren voor de offers die zij brach-
ten , vgl. B : 11. Steeds fiaaiere
masseben, gewilde stenen, vgl. 3 :

4, werden opgericht. Niet voor de

dienst van de HEERE, maar voor
de baàlsdienst.
De Israëlieten wilden de HEERE en
Baàl beide te vriend houden. Syn-
cretisme, vermenging van gods-
dienst. Eigenwillige godsdienst,
God dienen op le eigenwilze ma-

nier. "ln feite is heel de officiële cultus van
het 1O-stammenrijk gebaáliseerd en de niet-
officiële ook" (van Gelderen). Masseben ter
aanduiding van Gods tegenwoordigheid wa-
ren in de wetgeving verboden, Lev. 26 : 1 en
Deut. L6 :22.
Gods straf kan niet uitblijven. Ze zullen moe-
ten boeten voor hun zonden. God zal de alta-
ren de nek breken. Dit beeld meestal gebruikt
voor dieren, Ex. 13 : 73,34:20.
Altaren alsof het offerdieren zijn. Als de

Heere Zijn straffende hand tegen altaren en
opgerichte stenen richt, dan bedient Hij Zich
daarbij van vijandige volken. Die voeren het
oordeel uit. Door Gods gerichten heen gaat
het. Israëls laatste koning zal worden ont-
troond, gevangen gezet, 2 Kon. 17 : 4. Van
een eigenmachtig gekozen koning, een revo-
lutiekoning, is geen heil te verwachten. Het
volk probeert wel de schuld aan die koning
te geven, maar de diepste oorzaak iigt in het
ontbreken van de vreze des Heeren, diep ont-
zag. Als dat ontbreekt, dan helpt geen koning,
geen regering, geen partij. Aan de vreze des

Heeren is in het politieke leven alles gelegen.

Let er op, dat Hosea zich in vers 3 bij het volk
insluit. Hii staat er niet boven, vgl. Jes. 6 : 5.

In het voetspoor van Amos 5 :7 en 6: 12ver
gelijkt de profeet de rechtsorde, in een mis-
schien wel spreekwoordelijke uitdrukking,
met een gifplant die opschiet in de voren van

En Abraham ging en nam dien ram, en offerde hem ten

brandoffer in zijns zolns plaats. Gen. 22 : 13b.
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het veld, vgl.72: 12.Dan komt het stierbeeld
van Bethel aan de beurt. Hij noemt het stier-
kalverii of stierkalfgedoe. Hij drijft er de spot
mee, zoals zo vaak bij de profeten. Wat een
waardeloze god die niet zijn vereerders met
zorg en troost omringt, maar die zelf voor-
werp is van bezorgdheid van ziin aanbidders.
Chemarim zijn de priesters. Het beeld werd
eerst ontluisterd en daarna afgevoerd naar As-

sur als tribuut voor de koning daar, vgl. 5 : 13.

2 Kon. 15 : 19. Ontmoediging, vernedering,
schande voor de een, de verliezer, triomf voor
de ander, de overwinnaar. De overwinnaars
namen de goden mee van het overwonnen
volk om het aldus van zijn goddelijke be-

schermers te beroven, vgl. 2 Kon. 18 : 34.

Hoogten, stenen en altaren zullen vergaan en
de inwoners zullen nog maar één wens ken-
nen: in één klap te worden bedolven onder
neerstortende bergen en heuvels om de rade-
loosheid niet te hoeven verdragen. Zie ook
Luc. 23 : 30, Openb. 6 : 16. Een tevergeefs,
onverhoord gebed.

Vers 9-15

Hier wordt God Zelf, anders dan in 1-8, spre-
kende ingevoerd. In vers 9-10 gaat de Heere
weer, net als in 9 : 9, terug naar het verleden.
Naar de dagen van Gibea. Daar speelde zich
de trieste geschiedenis af, genoemd in Richt.
I9-2I. "Hoofdstukken die le met kinderen
aan tafel bijna niet kunt lezen"(Westerink).
De Heere komt met goedheid en met straf,
maar zIj bekeren zich niet tot de Heere, ze

zetten hun zondige leven gewoon voort. Als-
of er niets gezegd en gebeurd is! Er volgen nu
beelden uit de landbouw. Israël als trekdier,

vgl. Deut. 25 : 4 en als landbouweÍ. Zaaien,
oogsten, ontginnen, Iaten regenen. In deze

beelden gaat het om Gods opdracht aan Is-

raël tot een leven naar Zijn verbond. Ze moe-
ten zaaien in gerechtigheid. Maar zij ploegen
in ongerechtigheid, in goddeloosheid en
zij oogsten misdaden. De Heere verwacht
bekering, Hij is zeer teleurgesteld over Zijn
volk. Zij eten de wrange vruchten van hun
leugenachtige levenshouding. In naam wel
de HEERE dienen, maar in feite zijn heil van
de afgoden en de wereldheersers van die tijd
verwachten. Een volk daï zljn heil van krijgs-
geweld verwacht, zal zelf door krijgsgeweld
ondergaan. Hoe vaak is dat al gebleken!

Met een herinnering aan het ons onbekende,
maaÍ voor hen ongetwijfeld zeet bekende
harde optreden van een zekere Salman in
Beth-Arbel kondigt de Heere nogmaals Zijn
strafgericht aan. Weer worden kinderen de

dupe van de zonde van hun ouders, De ko-
ning valt als een van de eersten, 's morgens
vroeg. De laatste koning was ook genaamd
Hosea. 2Kon. 17.
Het einde is al heel dichtbij, maar er volgt
toch nog een laatste appèl. Wat is de Heere
geduldig. Het kan nog. Vers 12 "Braakt u een

braakiand" of "Ontgint een ontginning" of
"Ontgin nieuw land".

Nieuw braakliggend land moet worden ont-
gonnen, Dat betekent hier: brengt een zo ra-
dicaal en diep mogelijke verandering aan in
uw levenswijze, bekeert u van harte. Zoekt de

Heere, dat staat er ook nog. Roept Hem dus
aan. Zulk zoeken heeft beloften. Het is voor
Israëi hier nog genadetijd. Radicale bekering
is nog mogelijk en ook noodzakelijk. Ook
voor ons.

Gespreksvrsgen:

I. Ziet u in deze hoofdstukken voorbeelden van oorzaak en gevolg? Hoe zien wij
in ons eigen leven een nauwe verbinding tussen oorzaak en gevolg?

2. Israël vierde feest terwijl er geen reden voor w4s e1l op een heidense manier.
Hoe gaat het er aan toe bii onze feesten? Denk aan onze zon- en christelijke feestdagen en

aan bruiloften en partijen? Kan daar de Heere bij aanwezig ziin?
3. Wat betekent de welvaart vaak voor de vreze des Heeren? Hoe zou dat komen?
4. Zijn er gedeelten van Gods Woord die je bij de lezing met ionge kinderen aan tafel maar

beter kunt overslaan of moet je gewoon alles lezen? Kent u voorbeelden van zulke geschie-

denissen? Mag een juffrouw op school de kruisiging overslaan omdat het te erg is?

5. Heb ie eigenlijk wel wat aan zulke hoofdstukken als Hosea 9 en 10 voor je eigen geestelijk
leven? Wat kun ie ervan leren?
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(KoL 3 : 5-17)

lnleiding

Paulus heeft de gemeente van Kolosse ge-
wezen op de zinloosheid van het houden
van 'leringen van mensen' (Kol. 2:22).
Daarmee wordt niet de Heere gediend,
maar het eigen vlees (Kol.2:23). Het is zelfs
een bedreiging voor de gemeente omdat
de band met het Hoofd wordt losgelaten
(2:19), Hij wijst de gemeente de weg naar
boven, waar Christus is (Kol. 3:1).

Gave en opgove (3:5)

Mochten de dwaalleraren denken dat Paulus
het alleen laat bij een afwijzing van wat zij
leerden, dan wordt nu het tegendeel duide-
liik. Het is zeker niet zo dat'leven uit genade'
geen beroep doet op diegene die genade ont-
vangt. Sterker nog, het ontvangen van gena-
de doet een appèl op mij. Geregeld komen we
bil Paulus de spanning tegen tussen gave en
opgave. 'U bent in Hem (Christus) volmaakt'
(Kol. 2:10) heeft Paulus gezegd. U bent met
Hem begraven in de Doop en opgewekt (Kol.
2:I2). Dat is de gave. Het genadegeschenk
van Christus wat ik deelachtig word door het
geloof (Kol. 1;4, 23). Het gebod wat nu volgt
is gebaseerd op deze werkelijkheid.
'Doodt dan uw leden die op de aarde zijn'. Als
het nu zo is dat u mag geloven dat uw oude
bestaan met Christus in het graf is gegaan,
dan mag datgene wat bif dat oude bestaan
hoort geen bepalende rol meer in uw leven
hebben. Dan wordt u opgeroepen om naar
uw nieuwe 'stand' te ieven en het oude los te
laten. Daarbij bespreekt Paulus heel concreet
een aantal zonden die van binnenuit komen.
Hoererij (seksuele ongeremdheid), onreinig-
heid (gebrek aan morele waarden) en schan-
deliike beweging (ongeremde hartstochten)
ziin vooral dwalingen op seksueel gebied.
Het bederf van het beste (het geschenk van

Ds. P. Vex D UT.JVENBODEN

de liefde en gemeenschap) is vaak het slecht-
ste. Ook in onze tijd zien we dat seksuele on-
geremdheid aangewakkerd wordt. Schaam-
teloos wordt een vrije omgang met elkaar
geëtaleerd en gepropageerd. De inr4oed
daarvan raakt ook de gemeente. Strild tegen
uw eigen vlees op dit gebied. Laat u daardoor
niet beheersen. Als u hart uitgaat naar deze
dingen, geef er niet aan toe. Vooral omdat
het bii deze dingen gaat om de bevrediging
van mijn verlangens, waarbif de ander er niet
toe doet. Het is een uiting van diepgeworteld
egoïsme.
Zoals ook kwade begeerlijkheid (begeerten
naar die dingen die de Heere verboden heeft)
en gierigheid (hebzucht) vormen van ego-
isme zijn. Ik laat me leiden door dat wat ik
meen dat goed voor mij is. 'Doodt die' zegt
Paulus, rvant in wezen is het afgodendienst
(dienen van idolen). Vroeger al op catechisa-
tie werd me geleerd dat een 'afgod' datgene
is wat ik boven God stel. Dat geldt dus ook
wanneer ik mijn verlangens stel boven de wil
van God. Dan 'dien ik mezelf' (als afgod) en
niet de Heere.

Toorn (3:6,7)

Paulus is volstrekt duidelijk over de gevolgen
van het toegeven (en leven) uit deze begeer-
ten. Ze Íoepen de toorn van God op. Aan
de ene kant omdat deze zonden een bederf
betekenen van Gods goede schepping. Het
egoïsme van de één (bijvoorbeeld op seksueel
gebied) kan een onvoorstelbare schade bete-
kenen in het leven van de ander. In onze tijd
kennen rve de enorme gevoigen van seksueel

misbruik. Hoe ver gaan we niet om bevredi-
ging te vinden van onze verlangens? De nega-
tieve gevolgen daarvan voor anderen nemen
we op de koop toe. Zou de Heere niet toornen
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wanneer Hij ziet dat (vaak kleine, weerloze)
schepselen het slachtoffer worden van de
egoïstische verlangens van anderen?
Daarnaast roept fuist de 'afgodendienst' Gods
toorn op. Vaak straft het kwaad zichzelf. Velen
hebben ontdekt dat toegeven aan je begeer-
ten vaak betekent dat jezelf ook beschadigd
raakt. Tegelijk moeten we elkaar ook eerlijk
zeggen dat dit alles Gods gramschap oproept.
Niet voor niets is het gebod tegen 'afgoderil'
het eerste gebod van de Tien Geboden. Daar
waar ik miin eigen 'vlees' meer gehoorzaam
ben en meer dien dan mijn Schepper, maak
ik mij schuldig aan 'afgoderij'. Zil die aan dat
'oude bestaan' gestorven zijn, moeten daar
afstand van nemen.
'ln dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld,
toen gij in dezelve leefdet'. De mensen in Ko-
losse zijn niet vreemd van deze dingen. Ze
hebben er in 'gewandeld'. Hun 'pad' liep ook
langs deze dingen. Ze hebben er in 'geleefd'.
Hun bestaan bestond uit het pogen invulling
te geven aan hun verlangens. Klinkt dat alle-
maal niet actueel? Zien we ook in onze dagen
niet dat velen in deze dingen 'wandelen'? Je
bent pas gelukkig als je op allerlei gebied be-
vrediging vindt? Je 'leeft pas echt' als je van
alles geprobeerd hebt? Wel, zegt Paulus, dat
was eens zo voor u. Maar nu niet meer. U
moet afstand nemen van deze dinsen.

Legt of (3:8)

'Maar nu'. Woorden die we vaker tegen-
komen. Paulus bedoelt; 'als het nu ,o ligt'.
Wat dan? 'Legt af'. Paulus spreekt over deze
dingen als over het aan- en uittrekken van
kieding. Dit alles moet u 'afleggen, uitdoen,
niet meer op uw lichaam dragen'. Opnieuw
gaat het dan om dingen die van 'binnenuit'
komen (zie Kol. 3:5). In tegenstelling tot de
valse leraren zoekt Paulus het niet in uiterlij-
ke geboden en verboden maar gaat het hem
om de gezindheid.
Legt af gramschap (toorn, hetzelfde woord als
in vers 6), toornigheid (letterlijk intense woe-
de), kwaadheid, lastering (blasfemie) en vuil
spreken (obsceen taalgebruik) uit uw mond.
Met lastering wordt hier (gezien de context)
niet zozeer het lasteren van God bedoeld,
maar veeieer roddel en achterkiaD t.o.v. an-
dere mensen. Paulus is zich diep bewust van
de schade die onze tong kan aanrichten. Hij

weet met de Heere Jezus dat wat uit de mond
uitgaat een mens verontreinigt (Matth. 15:11,
Mark. 7:20). Helaas komt geregeld naar bui-
ten wat aan woede en frustratie in ons hart
leeft. Legt het af, zegt Paulus.

De oude mens von de leugen (3:9)

Concreet noemt Paulus de leugen. Liegen
is de 'wortelzonde'. De slang in het paradijs
heeft de vrouw bedrogen toen hij de woor-
den van God verdraaide. De val was daar toen
de leugen werd geloofd en de Heere, de God
der waarheid niet werd geloofd. Liegen maakt
dat onze wereld geen zekerheid meer biedt.
De schaduw van de leugen is altif d aanwezig.
Is dit waar? Wat men mij voorhoudt? Kan ik
er zeker van zijn? Of is het een leugen? Word
ik om de tuin geleid? Scherp heeft de Heere

Jezus aangewezen dat we de 'vader der leuge-
nen'zijn nagevolgd floh. 8:44b). Hoe actueel
zijn deze woorden. Ook de berichtgeving in
onze dagen is verre van betrouwbaar. We ken-
nen een programma dat de naam draagt 'de
leugen regeert'.
Durft u het te ontkennen? Wie zich bedient
van de leugen laat daarmee zien nog volop
'oude mens' te z1jn, zegt Paulus. Liegen en de
oude mens staan in directe lijn met elkaar.
Laat dan iuist op dat gebied zien dat het bij u
anders is, zegt Paulus. Hij gaat hier uit van de
werkelijkheid van de Doop waarbij die'oude
mens wordt achtergelaten in het graf' (Kol.
2:11 en 72).

De níeuwe mens en Gods beeld
(3:l0)

Diezelfde Doop symboliseert de opstanding
van de nieuwe mens (Kol. 2:12, Rom. 6:4).
Opnieuw gebruikt Paulus het beeld van het
'aandoen' als betreft het hier een mantel die
wordt omgedaan. Dit is taal van de 'wederge-
boorte'. Dat nieuwe begin wat onderstreept
dat er geen sprake is van reparatie of restau-
ratie. Het gaat om het'doden'van het oude.

Juist tegenover Nicodemus (een representant
van de mensen die meenden dat er met de

'oude mens' nog wel wat te beginnen valt)
benadrukt de Heere Jezus de 'geboorte van
boven' (Joh. 3:3v), het radicaal nieuwe be-
gin.
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Eigenlijk veronderstelt deze nieuwe mens een
terugkeer naar het begin van ons bestaan. De
mens is immers geschapen naar het beeld en
de gelilkenis van zijn Schepper (Gen. 1:26).
Hij leefde met zijn Schepper. Hij kende zijn
Schepper. Juist deze kennis is verloren ge-

gaan. Onze Schepper is tegelijk de grote On-
bekende geworden. Niet omdat Hij Zich niet
meer bekend maakt, maar omdat wij ons van
Hem hebben afgekeerd. De 'nieuwe mens'
wordt nu ook vernieuwd tot kennis'. Uitge-
drukt wordt dat deze kennis ons aangereikt
wordt. Het staat er in passieve vorm. Het is
dus niet iets wat ik, zoals de dwaalleraars in
Kolosse zeiden, kan vinden in de weg van
onthouding en stipte naleving van geboden
en verboden. Nee, we richten ons op Chris-
tus. In die weg komen we weer op het spoor
van Gods oorspronkelijke bedoeling. Zoals
de H.C. zondag 3 het zegt; 'God heeft de mens
goed en naar Zijn evenbeeld geschapen, dat is; in
ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij zijn
Schepper recht kennen, Hem van harte liefliebben
en met Hem in eeuwige zaligheid leven zou'. De
door Hem bewerkte vernieuwins heeft deze

doelstellins.

Ieder mens (3:l l)

Deze vernieuwing is geen privilege van een
selecte groep. Binnen de context van deze

bdef kdjg ie het vermoeden dat de dwaalle-
raars waar de gemeente mee te maken heeft
bepaalde groepen uitsluiten. Paulus wil daar
niets van weten. Niet miin afkomst bepaalt
mijn toekomst. Ook niet miin religieuze sta-

tus (besnijdenis of voorhuid), niet mljn so-
ciale status (dienstknecht of vrije), niet de
mate van miin ontwikkeling of achtergrond
(barbaar of Scyth). Wat dan wel? Miin ver-
bondenheid aan Christus. Die mens is een

nieuwe mens die door geloof aan Hem ver-
bonden is. Die mens wordt vernieuwd die
ziin vertrouwen richt op Hem. Die mens
heeft in de Doop het teken en zegel ontvan-
gen dat de oude mens begraven is. Die mens
wordt opgeroepen dan ook niet meer naar de

oude mens te leven, maar de nieuwe mens
aan te doen. Niet wie ik ben, maar wat ik ben
bepaalt mijn toekomst. Ben ik aan Hem ver-
bonden? Dan zal Hii mii verder leiden en mii
vernieuwen.

Wees Zijn representant (3:12)

Paulus spreekt de gemeente nu aan met
machtige woorden. U bent 'uitverkorenen
van God'. Machtig is dat. Wanneer Christus
ons lief is geworden, mogen we weten uit-
verkorenen van God te zijn. Dat is niet iets
wat ik me toeeigen (hoe zou ik dat kunnen?).
Het wordt me aangezegd. Het wordt me ver-
kondigd. U hebt een plaats in Gods hart. Hii
heeft u apart gezet (geheiligd). Hij heeft u
lief (beminden). Het is heerlijk wanneer ik
ontdek een voorwerp van Zljn liefde te zijn.
Dan leer ik met Johannes zeggen; 'hierht is de

liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, rnnnr
dat Hij ons lief heefr gehad (I Joh. 4: I}a). Zijn
liefde ontsteekt in miin hart (weder)liefde.
Het baant de weg die Paulus aanwijst. 'Doet
aan de innerlijke bewegingen der barmhartig-
heid'. Het werkwoord wat hier staat wijst op
beweging van je darmen. De buik is voor de

oosterling het centrum van gevoel. Wij ken-
nen dat ook wanneer je ietterlijk voelt in ie
buik hoeveel je van iemand houdt. Hier wor-
den emoties opgenoemd die het tegenoverge-
stelde vormen van die we in vers 8 tegenkwa-
men. Laat goedertierenheid uw dchtlijn zijn
en niet woede en toorn. Laat ootmoedigheid
u ieiden en niet egoïstische hebzucht. Laten
zachtmoedigheid en lankmoedigheid uw uit-
gangspunten zlin en niet gramschap. Al deze

eigenschappen worden ook toegeschreven
aan de Heere Jezus. Ik word vernieuwd naar
Zifn evenbeeld. Dan word ik opgeroepen
Hem na te volgen, juist in deze dingen.

Zichtboor in de gemeente (3:13)

Vooral in de gemeente zelf moeten deze din-
gen een plaats krijgen. Het thema van de

onderlinge omgang met elkaar komt telkens
terug bij Paulus (F11.2,1 Kor. 8, 9,72, enz.).
We worden opgeroepen elkaar geduldig te
verdragen. We hebben elkaar binnen de ge-

meente van de Heere ontvangen. We kiezen
niet voor elkaar. Ons uitgangspunt moet zijn
dat we die ander aanvaarden. Die ander wordt
immers opgeroepen om mij te aanvaarden.
Belangdjk is de oproep tot vergeving. Let-
terlijk staat er; 'betoon genade aan de ander'.
Genade (grace) betekent dat fe een ander niet
toerekent wat hij wel verdiend. Zij die zelf
genade hebben ondervonden, dienen dan



ook anderen genadig te zijn. Nee, hier wordt
niet gezegd dat alles met de mantel der liefde
moet worden bedekt. Wie de ander lief heeft,
zal (als dat nodig is) de ander ook wijzen op
zijn dwalen. Waar het om gaat is dat we be-
reid zijn die ander te vergeven wanneer die
daarom vraagt. Dat we bereid zijn onze recht-
vaardige (aan)klacht te laten vallen, wanneer
die ander berouw toont. Wie vernieuwd wordt
naar het evenbeeld van Christus, zal ook de
genade tonen, die Hii mij getoond heeft.

Eenheid door liefde Q:la)
Liefde wordt hier getekend als een band. Het
woord band is hier'gewrichtsband'. Het beeld
is gekozen uit het lichaam waar onze spieren
en pezen ons lichaam bileenhouden. Er is
een band die de gemeente (het lichaam van
Christus) bileenhoudt, namelijk de liefde.
Niet de methoden van de dwaalleraars leiden
tot bloei en groei, maar deze liefde. Wanneer
we elkaar eisen gaan stellen, elkaar gaan be-
oordelen op al dan niet juiste onderhouding
van allerlei regels, neemt de onderlinge liefde
af. Doorgaans worden dan mensen letterlijk
losgelaten (ze raken buiten de gemeente) en
wat achterblijft is een (vaak kleine) groep van
mensen die zeer tevreden is met zichzelf en
zeer argwanend staat tegenover de anderen.
De liefde is dan doorgaans ver te zoeken. Her-
kent u de tekening? Nee, zegt Paulus, laat de
liefde van Christus ons hart verwarmen en
ons aanzetten tot onderlinge liefde. Die band
leidt tot eenheid. De liefde maakt dat de ge-
lovigen niet als los zand aan elkaar hangen,
maar oog hebben voor elkaar. Elkaar bif staan
als het nodig is.

Geleid door de vrede (3:15)

Voortdurend heeft Paulus gewezen op emoties
die van binnenuit komen, vanuit ons hart.
Het hart is het roer van mijn levensschip. Het
bepaalt de koers. Daar vallen de beslissingen.
Daar dient de vrede van God de leiding te
hebben. Sommige handschriften hebben hier
de 'vrede van Christus'. Wezenlijk maakt dat
geen verschil. Het werkwoord 'heersen' be-
tekent letterlijk optreden als scheidsrechter.
Laat de vrede van God bepalend zif n wanneer
u een oordeel moet vellen. Het is de Heere
Die wil datZiin gemeente één lichaam vormt

en niet gekenmerkt wordt door verdeeldheid
en onderlinge conflicten. We zoeken niet de
'lieve vrede', maar de vrede van God. Die vre-
de wordt gekenmerkt door recht, genade en
liefde. Het is geen vrede die alles maar goed
vindt. Het is wel een vrede die streeft naar
blijvende verbondenheid. Vrede die er naar
streeft dat mensen weer samen verder kun-
nen.
'Weest dankbaar', zegt Paulus. Ik zou het zo
willen lezen; 'lveest verwonderd'. Wie zelf
verwonderd is over ontvangen genade, ver-
wonderd is over het feit dat in en door Chris-
tus er vrede is met God (Rom. 5:1), zal ook
vanuit die verwondering handelen. Kent u
dat? Soms ben je zo dankbaar dat alles wat
je zegt en doet daardoor gekleurd wordt. Dat
bedoelt Paulus. Laat dankbaarheid uw hart
en uw handeien bepalen. Dan zoeken we de
vrede.

Met Hem in mijn hort (3:l6)

De gerichtheid op de Heere Jezus blijft door-
klinken. 'Zijn Woord wone in u'. Wonen is
permanent verblijven. Waar je woont ben je
niet even, maar dat is je thuis. Het woord van
de Waarheid moet in uw hart wonen. Het
moet daar als een werkzame kracht voort-
durend aanwezig ziln. Dat vraagt discipline
in onderzoek van de Schriften. Hebben we
eÍ nog zweetdruppels voor over? Zijn we zo
consumptief geworden dat het moet komen
'aanwaaien'? Het kan alleen 'in ons wonen'
als we het dagelijks onderzoeken. Als het de
leidraad van ons leven is. In Deut. 6:6-9 lezen
we dat Mozes gebiedt dat het Woord van God
bepalend moet zijn voor alle levensomstan-
digheden. Of ik nu thuis ben, of op weg. Of
ik nu slaap of wakker ben. Het moet geschre-
ven zijn op mijn hand en op miln hoofd. Is
ons geesteliik leven niet vaak armoedig uit
luiheid? Is de Heere niet op afstand omdat
we Hem zo weinig opzoeken? Zoekt Hem
daar waar Hij te vinden is, in de Schrift. Daar
wordt u rijk van. En uw leven ook.
Leren en vermanen is een taak van de ge-

meente. Dat is niet alleen de taak van ambts-
dragers. Leren betekent hier letterlijk on-
derwiizen. Vermanen betekent letterlijk het
verstand (inzicht) op het goede spoor bren-
gen. Dat is onze roeping tegenover elkaar.
Hoe doen we dat? Dat doet u o.a. door samen
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te zingen. De verschillende benamingen zijn
synoniemen en kunnen zowel voor psalmen
als voor liederen gebruikt worden. Het is geen
bewijspiaats voor het feit dat er verschillende
soorten liederen bekend waren in de gemeen-
te. Overigens ook niet voor het feit dat dit
niet zo was.

Psalmen en geestelijke liederen bouwen ons
op. We bezingen daarin onze omgang met de
Heere. We geven stem en woorden aan onze
geestelijke hoogte- en dieptepunten. We wij-
zen elkaar al zingend op de Heere en Zijn
weg. De rijkdom van het Evangelie wordt be-
zongen. Met name samen zingen geeft moed
en kracht en tilt me boven mezelf uit. Luther
kon zeggen; 'jaag zingend de duivel weg'. We
moeten elkaar niet bekritiseren, maar samen
zingen en elkaar zo bemoedigen.

Alles 'in Zijn noom' (3:17)

Laat alles wat ik doe gestempeld zijn in of
met de naam van de Heere Jezus. Dat bete-
kent dat ik Hem ook bij alles betrek. Dat is de

belangrijkste les van heel deze brief, want in
Hem is al de volheid (Kol. 1:19). Het betekent
ook dat ik me afvraag of ik Hem in alles de eer
geef. Kan dat wat ik doe werkelijk'christeliik'
heten? Als de omgeving naar de 'christelijke
gemeente' kijkt, welke gedachte komt dan
op? Beseffen we het gewicht in het feit dat

we Ziin gemeente zlin? Dat ons handelen ge-

tuigenis van Hem dient te zijn?
Wie bidt inZljn Naam zal als het goed is ook
in alles rekenen met Zijn naam. Het is tege-
liik ook troostvol. Paulus heeft heel wat ge-

boden doorgegeven aan de gemeente. 'Doet
aan, iegt af'. Bent u er toe in staat? Ik niet. De

vraag is echter niet of ik in staat ben dit alles
te volbrengen. Het driift me uit naar Hem.
Hij heeft gezegd; zo gij iets begeren zult itt Mijn
Nanm, Ik zal lrct íotn' tJoh. I4:I4). Het is de

Heere Jezus in Wie ik een nieuw mens word.
Het is de Heere Jezus Die me alies geeft om
nieuw mens te zijn. Dit alles, het'doden'van
de leden die op de aarde zí1n (Kol. 3:5) en het
'aandoen van de nieuwe mens'mag en zal ik
doen'in Zijnnaam'.
Dan dank ik God de Vader door Hem. Dan
zing ik; 'mijn God U zal ik eeuwig loven, otn-

dnt Gij het hebt gedaan, 'k verwaclÍ Uw trouwe
lulp van boven' (Ps. 52:7 ber). Ja, met die hulp
mogen n/e met vallen en opstaan 'de nieuwe
mens aan doen'. Als ik mijn hoop op Hem
richt, word ik niet beschaamd. Dan heb ik re-

denen genoeg om Hem te danken. Vooral om
de gave vanZljnZoon.

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

Gespreksvrogen:

1) Herkent u de spanning tussen gave (Hij maakt heilig) en opgave (de oproep tot
heilig leven)? Wat betekent het voor u dat de heiligmaking gegeven is (gave)? Zie
ook 1 Kor. 1:30.

2) Ongeremde seksualiteit en egoïsme werden op elkaar betrokken (vers 5 en 6).
Getekend werd dat bevrediging van verlangens voortkomt uit egoïsme die des-
noods de ander misbruikt. Herkent u dat? Ziet u nog meer uitingen van egoïsme in onze
huidige samenleving? Zietu het in de gemeente? Waar?

3) Wat betekent het dat God toornig is? Wat is daarvan de reden (vers 6)? Wat moet ik daarvan
leren?

4) Hoe kunnen we onze tong bedwingen (vers 8)? Spreek eens eerlijk met elkaar over die mo-
menten uit uw bestaan dat u beschadigd werd door de tong van een ander. Of (als u daar

vrijmoedigheid voor hebt) over die momenten dat u een ander beschadigde.

5) Gesproken werd over de desastreuze invloed van de leugen. Spreek met elkaar over de gevol-
gen van liegen (vers 9).

6) Vernieuwing wordt sterk gericht op de gemeente (vers 13-15). Ziet u het belang van verdraag-

zaamheid, liefde en geleid worden door de vrede? Hoe kan dat concreet gestalte krijgen in
het gemeente- en persoonliik leven?

7) Spreek met elkaar over de functie van het zingen in uw persoonlilk leven (vers 16). Vertel
elkaar de momenten van ontdekking en bemoediging die er waren door het zingen.
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Van de voorzitter.,,

Meeleven

Wij leven mee met onze tweede secretaris M.
Post, die in februari met hartklachten werd
opgenomen in het ziekenhuis. Als u dit leest
heeft hii mogelijk al een hart-operatie on-
dergaan. Dat is voor hem en zijn vrouw een
moeilijke weg. De Heere geve hem weer be-
terschap en nieuwe krachten, om toch weer
verder te kunnen. Maar bovenal bidden wii
hem toe, wat ite lezen in Psalm 73 : 26 ,,Al
bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God
de Rotssteen van mijn hart, en mijn deel in
eeuwigheid".

Ds. W. WmrllNp

Vo ko nti eweke n AI I ee n s to a n d e n
In het vorige nummeÍ hebt u kunnen lezen,
dat de vakantieweken voor alleenstaanden
ook voor mannen zijn bedoeld. Iemand bel-
de mij daarover op. Hij had zich opgegeven,
maar hoopte dat hij niet de enige man zou
zijn, temidden van zoveel dames. Daarom
een hartelilke opwekking om ook mee te
gaan. Zelf heb ik als leidinggevende fijne er-
varingen met deze weken. Er is ontspanning,
bezinning en een sfeer, waarin u zich thuis-
voelt.
Voor inlichtingen, een folder, en aanmelding
kunt u terecht bij mevr. A. Bouma-Groothuis,
tel. 038-3325993.

Open Gesprek

De eerste afspraken zijn gemaakt, om met
verschillende verenigingen samen na te den-
ken over de koers en de activiteiten van onze
Mannenbond. We wekken u dringend op om
bif deze gesprekken aanwezig te zijn. We ho-
pen op een goed contact met elkaar.

Tenslotte

Dn. J. Bnorxuurs

"Het ludasevangelie, de bestseller "De Da
Vinci Code" van Dan Brown. Mysterieuze
verhalen en'verborgen' geschriften rond de
Biibel staan volop ín de belangstelling. In

H uíshoudelijke Vergad eri n g
Op D.V. zaterdag 21 april wordt onze Huis-
houdeliike Vergadering gehouden. Deze keer
in het gebouw van de ,,Driestar" te Gouda,
vlak bii het station. We hebben deze locatie
gekozen om tegemoet te komen aan de man-
nen in het Westen en Zuiden van ons land.
De Bondsdag wordt immers gehouden in
Putten. Ook de huur van de zaal is lager. We
hopen op een goede vergadering, waàrin we
de praktische zaken vlot kunnen afhandelen,
zodat er genoeg tijd overblijft voor het refe-
raat van ds. Nap en de bespreking daarvan.
Houdt u deze zaterdagmiddag alvast vrij! We
hopen op een goede opkomst.

In de reformatorische pers is de laatste tijd
behoorlijk aandacht besteed aan de zoge-
naamde apocriefen. Een krantenartikel
vermeldt:

ffiWwffitr&MeW
Voor u gelezen

Wat doen we met de opocriefen?
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een zevendelige serie aandctcht voor de apo-
criefe boeken, díe de kerk níet als gezagheb-
bend erkent.

Reformatorische clristenen weten vrijwel
zonder uítzondering wat apocriefen zijn.
Toch heeít biina twee derde van hen nooit
zo'n 'duister' boek gelezen. De redenen Io-
pen uíteen. Sommigen vinden dat ze hun tijd
beter kunnen besteden aon het lezen van de
Bíibel, tet'wiil snderen de apocriefe boeken
gewoon niet interessant genoeg vinden. Over
één díng ziin ze hetwel eens: apocriefen ziin
níet gevaarlijk".

Het woord "apocrief" heeft in het spraak-
gebruik minstens twee betekenissen. Soms
wordt het gebruikt voor boeken, die in de
kerkdiensten niet worden voorgelezen, maar
wel thuis door geiovigen gelezen mochten
worden. Na de vierde eeuw verschenen er
echter geschriften voi vrome fantasie en po-
pulaire bewerkingen van bijbelse geschiede-
nissen. Deze waren zeer geliefd in ketterse
kringen. In onze tijd pretenderen daarom
bestsellers als "De Da Vinci Code" van Dan
Brown en, in mindere mate, "De Celestijnse
Belofte" van James Redfield, de weg van de
waarheid te wijzen, compleet met allerlei

pseudo- wetenschappelifke omlilstingen. In
werkelijkheid zijn het op spiritueel gebied
dwaalgidsen, dus gevaarlijk te noemen.
En de apocriefen dan achter in de Statenbil-
bei van de Dordtse Synode ( 1618-1619)?

Deze zogenaamde apocriefe boeken, enkel
van het Oude Testament zijn van het eerste
kaliber. De Synode besloot dat er een behoor-
Iijke tussenruimte moest blifven tussen de
canonieke en apocriefe boeken. Bovendien
moest gewezen worden op de dwalingen die
in deze boeken voor komen en zii zouden
niet van kanttekeningen worden voorzien,
zoals de canonieke boeken.

Het is duidelijk dat op de apocriefe boeken
van de Statenvertaling nooit enig leerstuk
gebouwd kan worden. Wat anders is dat ze

een stuk verheldering van de tekst kunnen
aanreiken. Een voorbeeld is het bidden van
Azarja in de vurige oven ( Daniël 3: 21-30) .

Het gebed eindigt met de woorden: "Doe hen
gewaaÍ worden, dat Gii de Heere ziit, de enige
God, Die heerlijk is op de gehele aarde". Wie
deze woorden leest begdjpt, dat de Neder-
landse Gelootbelijdenis in artikel 6 belijdt,
dat men uit de apocriefe boeken onderwij-
zingen kan nemen.
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Drs. M. Golverdingen, Kleine geschiedenis
van de gereformeerde gezindte, een ont-
wikkeling in hoofdlijnen, in serie: Studium
Generale deel 5, uitg. Groen Heerenveen
2006, l52blz.

Dit boek met uitgewerkte colleges over
de trieste geschiedenis van Afscheiding,
Doleantie en wat dies meer zli,heb ik als een
spannend verhaal gelezen. Dat komt enerzijds
door de boeiende wijze van schrijven door
de auteur, anderzijds ook door de materie.
Steeds bekruipt je de weerbarstige vraag,
wat een kerkscheuring verantwoord maakt.
Opmerkelijk, dat elke kerkelijke vereniging
ook weer een scheuring betekende: 1869,
1892,1907 en 2004 getuigen daar van.
In trefzekere liinen beschrijft de auteur op een

betrokken wijze de gang van de gereformeerde
gezindte sedert 1816. Het boek is mede
boeiend vanwege een "waardering" die de
schrilver aan het eind van elk hoofdstuk als
het ware inlast. Daarin wijst hii het standpunt
van Groen van Prinsterer af, dat zelfs het
afschaffen van de belijdenisgeschriften geen
verandering zou brengen in de opdracht om
in de kerk te blijven (blz. 49).

In het laatste hoofdstuk gaat het om het
proces van Samen op Weg. Ik heb het als een
spannend hoofdstuk gelezen en beleefde de

afgelopen dertig laar a.h.w. opnieuw, met
helaas natuurlijk dezelfde teleurstelling.
BIz. 142 spreekt over "de ontknoping" en je
zit te trillen op je stoel. Blz. 125 noemt de
Hervormde kerkorde van 1951 er terecht één



van een dynamisch belijden. Zii was niet
exclusief gereformeerd; ook ai wilden wij
hem wel altijd zo uitgelegd hebben.
Wij danken de schrijver voor dit boek. Het
kan minstens helpen om elkaar te begrijpen
en karikaturen lveg te nemen' 

T.p.N.

ffis* r$ &$dw re skms$ s.k &,w m .

Op 15 februari heeft de Heere tot Zich geno-
men ons trouw en meelevend lid en oud-be-
stuurslid

JOHAN DEJAGER

in de leeftiid vatl 79 jaar.

Wii herinneren ons met dankbaarheid zlin
betrokken aanwezigheid op onze verenigings-
avonden.
De Heere schenke Zijn troost aan de familie.

Bestuur en leden M.V.

,,Onderzoekt de Schriften"
te Lekkerkerk

Lekkerkerk, februari 2007.

,,Er blíjft dan een rust oyer

voor het volk von Gotl"
(Hebr.4:9)

Op 26 januari 2007 nam de Heere na een lang-
durige ziekte tot Zich, onze trouwe en actieve
voorzltter

GERRIT NICOLAAS VAN DEN BERG

op de leeftijd van 69 jaar.

Met dankbaarheid gedenken wij het vele werk,
dat hij voor onze vereniging gedaan heeft. De
Heere vertrooste zijn vrouw en kinderen van-
uit Zijn Woord.

Namens de Mannenvereniging
,,Onderzoekt de Schriften"
Ds. W. Westland

Ridderkerk-Slikkerveer, ianuari 2007.

,,In den dag mijner bencruwdheitl roep ik u oan,
want Gij verhoort mij"

(Psalm86:Tonberijmd)

Met ontroering namen wil kennis van het be-
richt dat de Heere op Zijn tijd en wijze tot Zich
heeft genomen ons trouwe lid

GERRITJUFFER

in de leeftijd van 85 jaar.

Gedurende bijna 60 iaar mocht hij een zeer
trouw lid van onze vereniging zijn.

Wij gedenken ziin betrokkenheid bij onze ver-
eniging met waardering.
De HEERE vertÍooste ziin kinderen en allen die
hem lief en dierbaar waren, in dil verlies.

Mannenvereniging,,Nunspeet" op G.G,

Nunspeet, februari 2007.

Op Ziin tiid heeft de Heere tot Zich genomen
ons gewaardeerd bestuurslid

G.N. VAN DEN BERG

in de leeftijd van 69 jaar.

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

Bestuur van de Streek Rotterdam van de
Bond van Herv. Mannenverenigingen

Ridderkerk, ianuari 2007.

Met ontroering namen wii kennis van het
plotseling overlijden van ons 1id

WIJCHER BEENS

op de leeftiid van 65 jaar.

Wij bidden mevr. Beens, de kinderen en klein-
kinderen de troostvolle nabijheid van de Heere
toe.

Bestuur en leden van de
M.V. ,,Ca1vijn" te Genemuiden

Genemuiden, 9 iantari 2OO7.
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BOND VAN HERV. MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

UITNODIGING
Aan de leden van onze bond om op D.V.

ZATERDAG 21 APRIL 2OO7
aanwezig te zijn op de te houden

HUISHOUDELIJKE
VERGADERING

in de aula van de Hogeschool ,,DE DRIESTAR",
Burg. Jamessingel2 te Gouda.

Aanvang 14.00 uur.

AGENDA:
1. Opening door de voorzitteq ds. W. Westland

2. Jaarverslag van de secretaris

3. Jaarverslag van de penningmeester/begroting2007
4. Contributievoorstel
5. Verslag van de kascontrolecommissie

6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

7. Mededelingen
B. Uitslag verkiezing hoofdbestuursleden

voorgestelde dubbeltallen:
1. vac. dhr. J. van Capelleveen (hetkiesbaat)

dhr, J. van Capelleveen te Veenendaal

dhr, R. de Groot te Wezep

2. vac. ds. J. van Dijk (herkiesbaat)

ds. J. van Dijk te Riddetkerk

ds. E. de Mots te Schoonhoven

3. vac. dhr. C. Oosterom (herkiesbaat)

dhr. C. Oosterom te Lopik
dhr. J. Maasland te Waddinxveen

9. Referaat door de 2e voorzitter ds. J.P. Nap: ,,Prediking en Gericht"
10. Collecte
11. PAUZE (verkoop referaten)

12. Bespteking referaat

13. Rondvraag
14. Sluiting door ds. J.H. Lammers

U bent hartelijk welkoml M. Post, 2' secr.

P.S. De Hogeschool ,,De Drtertar" Iigt op loopafstand van het Centraal Stcttiott te Gottdct.

Ook met de suto goed bereikbaar, het gebouw ligt in de directe nabiiheid van de A12.


