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Woorden van Kohlbrugge
Zijt ge reeds in de hemel?
Nu heb ik echter nog een vraag aan de kinderen
Gods: zijt ge reeds in de hemel? Volgens het evangelie: ja! want zo schrijft de apostel Paulus aan de
Efeziërs, hoofdstuk 2 vers 6: en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus
Jezus. Dat is hetzelfde, wat ook onze Catechismus
zegt, dat wij in het vlees van de Heere Jezus ons
vlees in de hemel hebben. „Dat kunt u echter niet
geloven.” Ja, of u het geloven kunt of niet, dat verandert niets aan de waarheid van de zaak. Er wordt
hier niet gesproken van voelen en
ondervinden en er is zoveel waar,
dat u niet kunt zien en niet geloven, en het ongeloof van Gods
kinderen doet het geloof Gods
niet te niet; of ge temidden der
onreinheid uwer zonden, of temidden der onreinheid van uw
eigen gerechtigheid het voelt of
niet voelt, dat doet ter zake niets
af. Waar de Apostel geschreven
heeft: en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede
gezet in de Hemel in Christus, zo zal hij wel weten,
wat hij ter neder schreef. Daarom, zie niet op uw
bezoedelde en onreine klederen, niet op uw wonden en builen, niet op uw zonden en verkeerdheden, maar denk aan de schatten van Gods huis:
verzoening der zonden, vrede, vreugde, gerechtigheid, geloof, liefde, hoop. Heeft God nog ooit
iemand beschaamd laten staan, die als een arm bedelkind tot Hem kwam om een kruimpje uit Zijn
zalige hemel te ontvangen?
   Waar vind ik vrede, waar vind ik rust?
   Wie brengt mijn scheepke aan ’s hemels kust?
        In Jezus’ armen
        Zo vol erbarmen,
   Dáár vind ik vrede, dáár vind ik rust!
O, als wij dat smaken, is het dan reeds geen hemel
op aarde? Denk er aan, mijn kinderen, wie uw Koning is! Onzichtbaar is Hij, maar het blijft waar:
zalig die niet gezien en nochtans geloofd zullen hebben!
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Openingswoord Bondsdag 2006

Ds. W. WESTLAND

Nog zevenduizend!
“Ook heb Ik in Israël doen overblijven, zevenduizend, alle knieën, die zich niet gebogen
hebben voor Baäl, en alle mond, die hem niet gekust heeft”.
(1 Koningen 19 : 18)

Hartelijk welkom op deze Bondsdag van
onze Hervormde Mannenbond. Elk jaar
zien we er naar uit, om elkaar te ontmoeten. Ook vanmorgen bent u weer gekomen
uit allerlei plaatsen van ons land, om samen te luisteren naar Gods Woord, om samen te zingen en te bidden. En samen ons
te bezinnen op het Thema van deze dag:
“De Betekenis en de praktijk van de Heilige
Doop”. U hoort, ik gebruik het woord “samen”. Het hoeft geen éénrichtingsverkeer
te zijn. Ik hoop dat u door de vragen en
de onderlinge gesprekken mag bijdragen
aan de bezinning op dit onderwerp. En
dat we met elkaar een stuk verbondenheid
mogen ervaren vanuit Gods Woord. Zodat
we straks gesterkt en bemoedigd weer naar
huis mogen gaan.
- Een bijzonder woord van welkom aan de
genodigden:
De afgevaardigden van onze Zusterbonden,
alsook de vertegenwoordigers van de Chr.
Gereformeerde Mannenbond en de Mannenbond van de Ger. Gemeenten. Ieder
op onze eigen plaats mogen we bezig zijn
in Gods Koninkrijk, maar er zijn ook momenten van ontmoeting en samenwerking.
Daarbij weten we ons verbonden door het
Woord van God en de Gereformeerde Belijdenisgeschriften.
- Ook een hartelijk welkom aan ons erelid,
Ds. van Wier uit Kampen. We vinden het
fijn, dat u aanwezig kunt zijn, want we weten ons nog altijd verbonden aan elkaar.
- We noemen ook de scribenten van onze
Hervormde Vaan, en de medewerkers van
Drukkerij Bout, Howa Print en ons Bondsbureau. We zijn dankbaar voor de goede samenwerking, en het is goed om elkaar hier
vandaag te ontmoeten.

- De Pers, voor zover aanwezig heten we welkom, en we hopen op een goed verslag van
deze dag.
- Dan noem ik verder de Regelingscommissie, onder leiding van dhr. Dijkgraaf. Ik wil
jullie alvast bedanken voor al het werk, dat
reeds gedaan is, en op deze dag nog gebeuren moet. We vinden het fijn, dat we steeds
weer op jullie kunnen rekenen, en we hopen, dat ook jullie een goede dag zullen
hebben.
- We danken ook de Hervormde Gemeente
van Putten, de koster van de Oude Kerk en
het personeel van de Aker, en ook de plaatselijke mannenvereniging in Putten. U
maakt het mogelijk, dat we hier in Putten
met zo velen bijeen kunnen zijn.
- Tenslotte ook een hartelijk woord van
welkom aan de sprekers van deze dag, Ds.
H. Visser en Ds. A.J. Mensink. Ds. Visser,
onze oud-voorzitter en erelid, we vinden
het fijn, dat u deze dag uw medewerking
wilde geven. De Heere geeft u de kracht
om nog voort te gaan in zijn dienst, en we
hopen op een goede dag met elkaar. Naast
een oudere predikant wilden we dan ook
een jongere dominee laten spreken. U, Ds.
Mensink, was bereid om vanmiddag met
ons na te denken over de praktijk van de
Doop. Ik mag onze mannen verwijzen naar
het mooie boek, dat van uw hand verschenen is, en dat maakt ons nieuwsgierig om
van u nog meer te horen. We bidden u beiden toe de leiding van Gods Geest bij het
uitspreken van uw referaat, en het beantwoorden van de vragen. Zo hopen we met
elkaar een gezegende Bondsdag te hebben,
tot onderwijs en bemoediging voor ons allen.
Onderwijs en bemoediging, dat klinkt ook
door in het gedeelte, dat we met elkaar ge-
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lezen hebben uit 1 Koningen 19. We komen
de profeet Elia tegen bij de berg Horeb. Hij
was daar gekomen, nadat de Engel des Heeren hem gewekt had in de woestijn. Elia had
moedeloos neergelegen onder een struik. Het
haalde toch allemaal niets uit. Hoe had hij
geijverd voor de Heere, en het volk had op
de berg Karmel geroepen: de Heere is God.
Maar het einde van alles was, dat Izebel hem
wilde doden. Daarom was hij de woestijn in
gevlucht, en helemaal uitgeput was hij gaan
liggen onder een struik. Maar de Engel des
Heeren had hem gewekt.
Hij moest verder. Naar de berg Horeb. Daar
wilde de Heere hem ontmoeten.

De Hervormde Vaan
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En dat is een indrukwekkende ontmoeting.
Want het begint te stormen, een onweer en
aardbeving. Daarin moet Elia leren hoe klein
en nietig hij is tegenover de grootheid van
God. En dan het suizen van een zachte stilte.
De Heere komt naar Elia toe: wat maakt gij
hier Elia?
En dan mag Elia al zijn gedachten voor de
Heere neerleggen: “Ik heb zeer geijverd…!”
Heere, ik heb gedaan wat ik kon voor U en
voor Uw dienst. Maar de kinderen Israëls
hebben Uw verbond verlaten. Uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik ben maar alleen overgebleven, en
zij zoeken mij ook om te doden. Hier horen
we de mens Elia, die aan de ene kant zucht
onder de nood van zijn volk, maar die aan de
andere kant veel te veel met zichzelf bezig is.
Herkent u het, beste vrienden. Wij leven in
een tijd, die veel lijkt op de tijd van Elia. Velen hebben de Heere verlaten. Met een gedoopt voorhoofd zijn ze de wereld in gegaan.
Het verbond verbroken. Misschien nog wel
een stuk religie, maar dan naar eigen smaak
en eigen gevoel. Maar niet meer het geloof in
een persoonlijk God, die mij roept om Hem
te volgen en te leven naar Zijn Woord. En
misschien ziet u om u heen steeds meer mensen wegvallen. U hebt het gevoel bijna alleen
over te blijven. En u hebt er wellicht ook alles
aan gedaan. In uw gezin... In de gemeente.
Maar het lijkt wel, alsof alles bij de handen
afbreekt. Trouwens dat kan ook in uw persoonlijk geloofsleven zo zijn. Vroeger was
het allemaal zo levendig en krachtig in uw
hart. En u kon zingen en spreken van Gods
goedheid en trouw. Maar nu, het is allemaal

zo dof geworden, zo ingezonken. Weet u, dat
mag u net als Elia voor de Heere neerleggen.
Werpt al uw bekommernis op Hem. Want de
Heere is om Christus’ wil een God, die hoort
en verhoort. Dat merken we ook bij Elia. Hij
mag hier niet blijven in de eenzaamheid. De
Heere heeft nog werk voor hem. Hij moet
Hazaël en Jehu tot koning zalven, en Elisa
zalven tot zijn opvolger als profeet. Want de
Heere gaat voort met zijn werk. Israël heeft
Gods Verbond gebroken, maar de Heere gedenkt aan Zijn Verbond. Ondanks onze ontrouw, blijft Hij de getrouwe. Ook vandaag.
Hij gaat door met Zijn werk. Om Christus’ wil
zal zijn Koninkrijk straks doorbreken in volle
heerlijkheid. Hij zal zijn vijanden stellen tot
een voetbank voor zijn voeten, en Zijn volk
zal Hij de eeuwige zaligheid schenken. En
wanneer wij nog midden in de strijd zijn,
geeft Hij vanmorgen zijn bemoediging. Want
hoor, wat de Heere zegt tot Elia:

Ik heb doen overblijven

“Ook heb Ik in Israël doen overblijven 7000,
die zich niet voor Baäl gebogen hebben. Elia,
jij bent zoveel met je zelf bezig. Je zegt, dat
jij zo geijverd hebt. Houdt daar nu eens mee
op, om te kijken naar je eigen werk. En zie
omhoog. Zie op Mij. Zie op Mijn werk. Jij ziet
ze misschien niet. Jij kent ze misschien niet.
Maar ik wel. Door Mijn Woord en Geest heb
Ik ze getrokken, en Ik heb ze vast gehouden,
ook in de boze tijd van Achab en Izebel. In
de dorpen en steden van Israël is er toch een
volk, dat de Heere vreest. En ze zijn er ook in
2006. Ondanks de voortgaande secularisatie
in Nederland en daarbuiten. Want het Woord
uit 1 Koningen 19 mag je ook nog anders vertalen: Ik heb... je kunt ook vertalen: Ik zal…
dat geldt dus ook voor de toekomst… Ook
voor het jaar 2006. En neen, dan hoeven wij
niet te gaan tellen, totdat we bij 7000 komen.
Want u hebt het misschien al begrepen: dit
getal 7000 is ook symbolisch. Zeven is het
getal van volheid, en ook het getal duizend.
Het wijst uiteindelijk naar het volle getal van
Gods Kerk. Van eeuwigheid verkoren door de
Vader, gekocht met het bloed van het Lam.
En toegebracht door de Heilige Geest. Dat
mag moed geven aan Elia, maar ook aan ons,
hier en nu. Wij zien er soms maar een klein
stukje van, zoals we hier vandaag bij elkaar
zijn in Putten. En als u weer thuis bent, ziet u
er misschien nog minder van. Maar de Heere

ziet heel zijn kerk. Zijn kerk, op alle plaatsen
Zijn kerk, door alle eeuwen heen... door alle
geslachten, die geweest zijn en nog zullen
komen. En Hij zegt vandaag ook tot ons: Ga
maar door. Niet bij de pakken neerzitten. Ik
heb nog werk voor je. In uw eigen gezin... In
uw eigen gemeente... en ook op onze mannenverenigingen. En soms roept de Heere
ook tot het werk over de grenzen. Luister dan
maar naar Zijn stem. Net als Elia, wil de Heere
ons de weg wijzen, hoe wij bezig zullen zijn
in Gods Koninkrijk.

Niet buigen voor Baäl
Maar nu komt wel de vraag naar ons toe: Kan
dat ook van u en jou gezegd worden: dat je
niet gebogen hebt voor Baäl. Baäl was in Israël
de afgod van de vruchtbaarheid. Wij hebben
zo onze eigentijdse afgoden: dingen, waar we
vol van zijn, en die de Heere wegduwen van
de eerste plaats. Dingen, die ons mee kunnen slepen naar het eeuwig verderf. De Heere
roept ons vanmorgen om te breken met de
zonde. Wat voor zonden dat ook mogen zijn:
eigen eer, hoogmoed, materialisme, onzuiverheid op het gebied van huwelijk en sexualiteit. Verslaving aan porno – sites op het internet…Vult u het zelf maar in… U weet, er is

een stroom van ongerechtigheid te noemen,
en we zijn nergens te goed voor. Breek er vandaag nog mee, en bidt om vergeving. Om de
reiniging door het bloed van Christus. Vraag
om bevrijding en vernieuwing door de Heilige Geest... Want u kunt bij de Heere terecht
hoe het er ook voor staat in uw leven. Hij
steekt ook vandaag zijn hand naar u uit. Om
u te redden. Want de Heere werkt nog voort:
Ik heb in Israël doen overblijven... Want Hij
gedenkt aan Zijn Verbond. Daar zullen we
vandaag méér van horen. Maar het mag ons
nu al bemoedigen. Wat is de Heere goed...
en wat is het leven met de Heere goed. Want
Hij geeft ons, wat Baäl, en welke afgoden dan
ook ons niet kunnen geven. De vrede in het
hart, en het uitzicht op de eeuwige zaligheid.
Ik weet het, de strijd wordt ons niet bespaard.
De strijd in eigen hart en leven, en ook de
strijd om ons heen. Want de satan zit niet
stil. Maar Zijn onbezweken trouw, zal nooit
uw val gedogen. Ze zullen thuis komen, allen, die hun toevlucht gezocht hebben in het
bloed van het Lam. En dan zal het eenmaal
zijn voor de troon van God: een grote schare,
die niemand tellen kan, om Hem de lof en de
dank toe te brengen. Amen.
Psalm 85 : 3

Bijbelstudie O.T.
Hosea 5 : 1–7
Hier begint en nieuw gedeelte. Een nieuwe
toespraak? Eerst is er een oproep van God
tot de leidslieden van Israël, gevolgd door
Zijn strafaankondiging. Het gerichtswoord
over het volk dat erop volgt (3–7) zet eveneens in met een nadrukkelijk „Ik” van
God. In vers 4 neemt Hosea de aanklacht
over en dan spreekt hij over de Israëlieten
en God in derde persoon. Zoals in hoofdstuk 4 naast de priesters ook alle Israëlieten verantwoordelijk worden gesteld, zo
wordt ook hier naast de leidslieden geheel
Efraïm/Israël beschuldigd van trouweloosheid tegenover de HEERE.

Naast de priesters en het huis van Israël wordt
het huis van de koning speciaal genoemd. In
Gen. 50 : 4 het huis van farao en in Jes. 7
: 13 het huis van David. Zij verwaarloosden
de dienst van God. Zij lijken op strikken en
netten. Zij hebben het volk verstrikt in hun
netten. Vgl. 7 : 12 en 9 : 8; Ps. 124 : 7. Op
de begroeide hellingen van Mizpa en Thabor
werd gejaagd. Let op het: „hoort”, „merkt op”
en „neemt ter oren” in vers 1. Zij krijgen nog
altijd tijd van inkeer. Als ze het woord van de
Heere maar ter harte nemen.
Voor priesters en hooggeplaatsten wordt geen
uitzondering gemaakt. Mensen die het weten
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kunnen. Calvijn noemt de priesters „stomme
honden”. Hij trekt de lijn door naar de pausen.
Sommigen hebben voor Mizpa vogelvangers.
C. van Leeuwen wijst op de dubbele bodem
in het eerste vers. De woorden aan/voor jullie
is het oordeel kunnen slaan op het onderwijs
in en het handhaven van het godsgericht
dat aan de leidslieden was toevertrouwd. De
woorden betekenen echter ook dat Gods oordeel hen zeker zal treffen. Daar hebben zij het
zelf naar gemaakt.
Ze maakten misbruik van hun macht, klassejustitie.



Mizpa was een oude heilige plaats 13 km. ten
noorden van Jeruzalem (Richt. 21 : 1; 1 Sam.
7 : 5–12). Centrum van de Kanaänitische
vruchtbaarheidscultus, gezien de vele beeldjes van Astarte die er zijn opgegraven. Ook de
Thabor was zo’n cultusplaats. Misschien de
berg van de verheerlijking en zeker die van
Debora.
Daar had Israël zich aan de Baäls verslingerd.
Zolang Israël in de woestijn leefde had het van
Baäl weinig last, maar in het vruchtbare Kanaän levend als een landbouwend volk, werd
het snel geïmponeerd door dit fenomeen van
de vruchtbaarheidsreligie. Een landbouwer
moest het er van hebben, dachten ze.
Zo heeft Baäl Israël van de God van Israël afgetroggeld.
Aan godsdienst dus geen gebrek, wel aan de
ware dienst!
Met al hun offers zijn het net slagers. Gehoorzaamheid is beter dan slachtoffers. „Verdiepen” ziet op hun verharding. De Heere was
hun Tuchtmeester, hun Onderwijzer (Gal.
3 : 24–25). Terechtwijzingen worden door
mensen niet gemakkelijk verdragen. Dat is
van alle tijden. In plaats van verdieping lezen
anderen een diepe valkuil en voor slachten
heeft van Leeuwen de plaatsnaam Sittim,
na correctie van de Hebr. tekst. Dan heb je
dus 3 plaatsen. Sittim was al voor de intocht
een beruchte plaats van Israëls ontucht met
Baäl-Peor, zie Num. 25. Het volk kan zich wel
verontschuldigen, maar zal het oordeel niet
kunnen ontgaan. De Heere noemt Efraïm afzonderlijk.
De stam van koning Jerobeam I. De naam
hangt samen met het werkwoord vruchtbaar zijn. Het was de tweede zoon van Jozef
en Asnath. De stam nam een leidende plaats

in. Het gehele rijk van de 10 stammen wordt
vaak Efraïm genoemd.
De Heere zegt: „Ik ken Efraïm”. In vers 4: „Zij
kennen de Heere niet”. Ik heb Mijn verbondenheid met jullie bewaard, maar jullie hebben alle banden verbroken.
Al noemen ze Zijn Naam en al staan ze op
gewijde grond.
De eerste zin van vers 4 is kennelijk moeilijk. Iedereen heeft een andere vertaling.
Benieuwd zijn we naar de HSV. NBV heeft:
„Hun daden verhinderen hen terug te keren
naar hun God”. Die bedoeling is in elk geval duidelijk. Het volk is onverbeterlijk. Het
wil zich niet tot God bekeren. Hun God! Hij
heeft dus recht op hun terugkeer. Er is een
geest van hoererij onder het volk. Het woord
„hoererij” blijft een hoofdrol spelen. Zij hebben alle schaamte afgeworpen. Ze kennen
God niet meer. Zie 4 : 1, 6.
Eigen schuld. Verharding, je kunt niet meer
willen, Matth. 23 : 37.
Vers 5: hovaardij = hoogmoed, trots, opgeblazenheid.
IJdel zelfvertrouwen door hun cultuur en
weelde. Israël zal gewaar worden wat het
is om God en Zijn profeten te weerstaan.
Efraïm=Israël zal vallen en Juda tenslotte
ook.
Tevoren was er een onderscheid gemaakt tussen de 10 en de 2 stammen, nu gaat het over
Judeeërs die zich ook van hun God hebben
afgewend. Zij vallen, de anderen is reeds heil
beloofd: 4 : 15. Vallen over de steen van eigen
zonde, hun eigengerechtigheid vanwege hun
offers.
Het volk denkt bij God in een goed blaadje te
komen met de offers die ze brengen.
Zonder berouw echter geen vergeving! Geen
verzoening! Zij geven hun beesten, niet zichzelf.
Nu is het zoeken en niet vinden. Vgl. 1 Sam.
28 : 6. Ze komen bij God voor een gesloten
deur. Gods gunst is niet te koop. Vgl. Jes. 1
en Psalm 50.
De HEERE trekt Zich terug. Gods afwezigheid
als gericht. Vgl vers 15.
Weer beschuldigt de Heere Zijn volk van ontrouw. Het heeft Gods verbond veracht en
zich aan de afgoden overgegeven. Zij waren
zelf van God vervreemd, hun kinderen ook.
Voor de toekomst staat het er dus ook hopeloos voor. De straf die boven hun hoofd
hangt zullen ze niet kunnen ontlopen.

Hosea 5 : 8–15
De Heere laat Zijn dienaar Hosea als een
heraut optreden om het volk de oorlog te
verklaren. Blaast de bazuin (hoorn)! Hoorn
van een rund, trompet van metaal. Voor
krijgsalarm zie Jer. 4 : 5 en 6 : 1.
Vgl. Amos 3 : 6 en Joël 2 : 1.
Na de strafaankondigingen moet de voltrekking wel volgen.
Calvijn wijst op 2 Kor. 10 : 6. De gevolgen
van de ongehoorzaamheid zullen openbaar
komen.
Verder verschil van mening over dit vers 8.
Gibea, Rama en Beth-Aven (=Bethel) zijn vestingsteden. Behoorden tot het rijk van Juda.
1 Kon. 15 : 16vv. Komt de vijand uit het zuiden? Of toch Assur? Mogelijk de Syro-Efraïmitische oorlog in 734 v. Chr.
„Achter je Benjamin” is citaat uit lied van Debora, Richt. 5 : 14.
God zal over Israël zeker de verdiende straf
brengen, vers 9. Volkomen ondergang. De
Heere is echt niet overhaast te werk gegaan.
Wat een waarschuwingen!
Alle 12 stammen krijgen te maken met Gods
oordeel.
Juda is in verval geraakt, van God afgeweken
door hun vorsten. Die zijn grensverleggend
bezig geweest.
God zal Zijn toorn als water over hen uitgieten, als een overstroming.
Landpalen verrukken, grenzen verleggen. De
grootgrondbezitters verlegden de grensstenen tussen de akkers om hun eigen bezit te
vergroten. Zie Deut. 19 : 14, 27 : 17; Spr. 22 :
28. Expansiezucht, landhonger.
Dit is een erge beschuldiging.
Zij geven dus een heel slecht voorbeeld aan
het volk. Zie ook: Job 24 : 2; Jes. 5 : 8 en Micha 2 : 2.

Het volk heeft vrijwillig de verordeningen
van de vorsten opgevolgd. Staan mede schudlig. Niet alleen gericht in de toekomst is het
gevolg, er zijn ook reeds onheilen gepasseerd,
zie naast vers 11 ook vers 13. Efraïm heeft
geweld ondergaan, is in zijn recht gekrenkt.
Omdat het lust had aan het nalopen van ijdele machten, schijnmachten.
Daarmee worden de afgoden weer bedoeld.
Geweld door de Assyriërs onder hun koning
Tiglatpilesar.
Voor beide koninkrijken is er straf. De Heere
zal hen langzaam maar zeker verteren zoals
dat geschiedt door mot en verrotting. Het
door de motten gegeten kleed is beeld van de
vergankelijkheid, Job 13 : 28, Psalm 39 : 2.
Voor verrotting ook beenrot, beeneter of zelfs
houtworm. Zie Spr. 12 : 4, 14 : 30.
Het voortbestaan van beide rijken wordt bedreigd door een verdervende macht. In de
diepste grond is dat de Heere Zelf. Hij is voor
Zijn volk tot een vijand geworden. Wel tijdelijk.
Er is een ontbindingsproces gaande.
Israël dacht zelf geneesmiddelen bij de hand
te hebben. Efraïm hoopte op Assur, 7 : 11, 8 :
9 en 12 : 2. Van koning Jareb is hun verwachting en niet van de Heere. Later volgde Juda.
Ze zagen de ziekte wel, de gevolgen van de
zonde, maar niet de oorzaak. Dom onverstand dat zij onder de slagen van God niet
zover waren gekomen, dat zij tot Hem waren
teruggekeerd, maar wel ijdele geneesmiddelen hadden gezocht.
De naam Jareb ook in 10 : 6. Daar echter geen
koning van die naam bekend is, zal wel een
spotnaam bedoeld zijn. Gekozen is voor namen als: strijdlust, vechtjas, kemphaan.
Als men God tegen heeft, kan mensenhulp
niet baten.
De Heere zal niet slechts als een mot en verrotting tegen hen zijn maar als een leeuw met
opgesperde muil om te verslinden. Leeuw
wordt 130 keer in de Bijbel genoemd. Ook:
felle, jonge, oude, sterke leeuw, leeuwenwelp,
leeuwin. Kwam overal in het land voor, vooral bij de Jordaan. Volgens een gids in Israël
nooit één leeuw in Israël rondgelopen. Is echter pas tijdens de kruistochten uitgeroeid.
De held onder de dieren, Spr. 30 : 30. In 1
Petr. 5 : 8 de duivel.
Hij zal als een beest tegen hen te keer gaan.
Wat zal dan Assur baten? De Heere zal wegnemen en er zal geen redden aan zijn. Dit weg-
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Bastaardkinderen, uit hoererij geboren, vgl.
2 : 3.
„De nieuwe maand met hun delen” (SV) delen zijn akkers of bezittingen. Ziekte in het
koren voor de nieuwe maan(d) of binnen een
maand? Ziekte kan ook zijn droogte.
Pas in dit vers weer een heenwijzing naar het
beeld van het huwelijk tussen de profeet en
Gomer.
Zo heeft moeder Israël kinderen van een
vreemde vrouw, Baäl.



nemen is het wegslepen van de prooi door
een roofdier, vgl. 1 Sam. 17 : 34.
In het laatste vers komt er weer een wending.
In hun nood, hun droefheid, als zij in het
nauw zitten, zullen ze de Heere gaan zoeken.
Eerst verklaart God dat Hij Zich voor een tijd
lang stil zal houden, Zich verbergen zal, Deut.
31 : 18.
Tijdens de ballingschap nl. Hij zal uitzien wat
het verstrooide volk dan zal doen.
Ze zullen dan tot bezinning komen, hun
hardnekkigheid opgeven, hun zonden erkennen, zich verootmoedigen.
Dit door Zijn verborgen invloed, Zijn verborgen omgang.
Mensen bekeren zich immers nooit uit eigen
beweging tot God. Altijd Zijn initiatief.
Genezing komt wanneer mensen aandacht
gaan schenken aan de oorzaak van alle ellende. Wanneer zij voor God verschijnen met
hun schuld en Zijn aangezicht zoeken in geloof.
Calvijn wijst er op dat berouw geen vergeving
bewerkt, maar wel noodzakelijk is.
De ballingschap blijkt dus nuttig te zijn. Straf,

tucht is goed en nodig. De terugweg naar God
blijft open.
Je kunt de HEERE afdanken, je van Hem afkeren, maar daarmee ben je nog niet van Hem
af. Er kan een „totdat” komen. Daar wacht de
Heere op. Hij staat op de uitkijk. De Leeuw
blijkt ook Lam te zijn. „Er komt hoop wanneer mensen zich meer over hun zonden
dan over hun beproevingen beginnen te beklagen. Dat eist God als Hij kastijdt. Dat de
rechtvaardigheid van onze straf wordt ingezien” (Henry).
Vroeg zoeken, ernstig, dringend, ijverig, oprecht, bijtijds.
Ook op jonge leeftijd, Spr. 8 : 17, 13 : 24, vgl.
Spr. 1 : 28.
De profetie van Hosea 5 : 15 is vervuld geworden. Terugkeer uit de ballingschap op Gods
tijd. Het zal nog verder vervuld worden in de
toekomstige bekering van geheel Israël, o.a.
Amos 9 : 11; Eze. 36 en 37; Zach. 12 : 10. Het
is Gods geheim wanneer.
Gods beloften worden eens vervuld. Op Zijn
tijd en wijze. Wij mogen er werkzaam mee
zijn, er op pleiten, ze de HEERE aanwijzen.
Doen wij dat ook?

Gespreksvragen:

?
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1. Wat kreeg Israël veel vermaningen! Hoe waarschuwt de Heere ons? Wanneer is het
genoeg? Wat werkt het bij ons uit? Kan iemand geen waarschuwing nodig hebben?
2. Zien wij ook heden niet, dat wanneer ouders afvallen, de (klein)kinderen nog meer
en eerder afvallen? Zijn er ook uitzonderingen?
3. Aan godsdienst was er geen gebrek, wel aan de ware dienst van de Heere. Hoe is dat in onze
kerk, gemeente, gezinnen en harten?
4. Lopen wij ook gevaar hoogmoedig te zijn? Welke redenen zijn daarvoor te bedenken? Zal
het ons ver brengen?
5. Hoe kan dat: God zoeken en niet vinden? Is dat niet in strijd met de belofte van de Heere
Jezus?



Bijbelstudie N.T.
De betekenis van Christus
(Kol. 1:19–23)
De centrale plaats van Christus
Paulus heeft (via Epafras) gehoord van de
nieuwe gemeente van de Heere Jezus te Kolosse. Paulus laat weten dat hij dankbaar

Ds. P. van Duijvenboden
is voor de ontwikkelingen in Kolosse. Hij
dankt en prijst de Heere voor Zijn werk onder hen en hij bidt voor hen. Vanaf Kol.

Tot een climax (1:19)
Zo wordt de lof van de Heere Jezus bezongen.
Met grote woorden zet hij de positie van de
Heere Jezus neer. Je kunt stellen dat dit tot
een climax komt in vers 19. ‘Want het is
des Vaders welbehagen geweest dat in Hem
al de volheid wonen zou’. In de grondtekst
staat het er zo; ‘het heeft Hem goed gedacht
in Hem al de volheid te laten wonen’. Het
woordje ‘welbehagen’ betekent letterlijk ergens goede gedachten over hebben. Het gaat
hier om God. ‘De Vader’ zegt de SV maar dat
staat niet letterlijk in de tekst. Er is nog een
andere vertaling mogelijk. ‘Al de volheid’ kan
ook het onderwerp van de zin zijn. Dan staat
er; ‘al de Volheid heeft het goed gedacht in
Hem te wonen’. Op de vraag ‘Wie is de Heere
Jezus?’ zou Paulus kunnen antwoorden; ‘dat
is Diegene in Wie God in al Zijn volheid
woont’.
Waarom gebruikt Paulus hier het begrip ‘volheid’? Het was in de toenmalige wereld een
bekend begrip. Mensen waren op zoek naar
volheid, naar vervulling. Veel meer dan
in onze dagen leefde breed het besef dat er
naast de zichtbare werkelijkheid de onzichtbare werkelijkheid van goden en krachten
was. Met energie werd gezocht naar contact
met die ‘hogere wereld’. Er was het besef dat
er een kloof zat tussen die ‘hogere’ en onze
‘lagere’ wereld. Mensen zochten ‘bruggen’
om in contact te komen. Gedurende die contacten werd je dan vervuld, voller gemaakt.
Waarschijnlijk kenden de gemeenteleden uit
Kolosse het begrip zo nog wel. Ze waren immers afkomstig uit die wereld.

Gekleurd vanuit het evangelie
(1:19)
In deze brief is het begrip gekleurd vanuit
het evangelie. Wie de brief verder leest (zie

vooral het 2e hoofdstuk), komt er achter dat
er vragen op dit gebied waren in Kolosse.
Sommigen spreken groot van de Heere Jezus.
Hij is bijzonder. Het is goed om Hem te kennen. Maar, zeggen ze, er is meer. Wie wil komen tot de ‘Volheid’ heeft ook nog andere
bronnen waar uit geput kan worden. Paulus
spreekt over filosofie en ijdele verleidingen
(Kol. 2:8). Hij noemt het houden van feestdagen, het houden van de nieuwe maan en
sabbatten (Kol. 2:16). Hij spreekt over spijs
en drank, vooral over de onthouding van
verschillende spijzen en dranken (Kol. 2:16).
Inhoudelijk zullen we daar in latere bijbelstudies nog over spreken. Blijkbaar worden dat
gezien als ‘bruggen’ die moeten leiden naar
meer vervulling. De Heere Jezus levert in dat
alles een belangrijke bijdrage, maar Hem kennen is niet genoeg. Wie niet die andere bronnen aanboort, mist iets. Die komt niet tot de
volheid zoals het zijn kan.

‘Positief verzet’ (1:19)
Tegen dit denken verzet Paulus zich. Hier niet
door negatief over dat andere denken te spreken, maar veel meer door positief over Christus te spreken. Zo te spreken over de Heere
Jezus dat duidelijk wordt dat in Hem de brug
geslagen is waardoor God tot mensen komt
en mensen tot God kunnen komen. Hij zegt
eigenlijk; wie de Heere Jezus heeft, heeft alles.
Dat is geen verzinsel van Paulus. Het is ook
geen verzinsel van een Mens genaamd Jezus
Die Zichzelf dit heeft aangemeten. Nee, zegt
Paulus, God Zelf (al de Volheid Zelf) heeft het
goede gedacht in Hem te wonen. Wie Hem
heeft, heeft genoeg.

Niets nieuws onder de zon (1:19)
Onze maatschappij lijkt op die waarin de gemeente van Kolosse woonde. Wie rondkijkt
in ons dagelijks bestaan ziet dat er heel wat
manieren worden aangeboden om in contact
te kunnen komen met ‘het hogere’. Het besef
dat er ‘meer is onder hemel en aarde’ groeit.
Kort geleden zag ik een aantal biologische
boeren die ‘contact’ zochten met hun gewas.
Ik zag een man die een compleet uitgewerkte
theorie had over de werking van zijn ‘kristallen bol’. Ik denk dat u als lezer zelf ook voorbeelden kent uit uw omgeving waarin men-
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1:13 brengt hij de Heere Jezus ter sprake.
Hij wijst op Hem als het ‘Beeld van de onzienlijke God’. Hij is de Eerstgeborene van
alles wat geschapen is. Door Hem zijn alle
dingen geschapen, ze bestaan door Hem.
De gemeente (het Lichaam) heeft Hem als
haar Hoofd. Hij, Die ook de Eerstgeborene
uit de doden is.



sen op zoek zijn naar ‘contact’, op zoek zijn
naar vervulling. Het is de roeping van de kerk
(gemeente) om in die maatschappij te wijzen
op Christus alleen. ‘In Hem is al de volheid’.
Ook in de kerk zijn de gedachten van toen
nog levend. In het afgelopen voorjaar werd
in mijn omgeving een serieus debat gevoerd
over de al dan niet legitieme plaats van de
gnostiek in de christelijke leer. De gnostiek
meent (kort geformuleerd) dat mensen door
toename in kennis kunnen opklimmen tot
‘gemeenschap’ met God. Proeven we hier
niet de (vermeende) bouw van een brug tot
God (vaak) buiten de Heere Jezus om? Laten
we overigens niet te ver van huis gaan. Lopen onze wegen tot God de Vader altijd via
de Heere Jezus? In het zoeken naar meer beleving van hun geloof, nemen mensen soms
wegen die los van de Heere Jezus staan. Zaken als ‘vasten’ nemen toe in populariteit,
maar gebeurt dat wel om de goede redenen?
We veroordelen niets maar we stellen wel de
vraag; doet het iets af aan het feit dat in ‘Hem
al de volheid is’? Als het dat doet, is het niet
goed.

Invulling van de ‘volheid’ (1:20)
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In het vervolg spreekt Paulus dan uit wat de
centrale plaats van de Heere Jezus inhoudt.
Hij, dat is God de Vader, heeft door Hem, de
Heere Jezus, vrede gemaakt door het bloed
van het kruis. Het bloed is hier de dood aan
het kruis. In en door Zijn sterven heeft God
vrede heeft aangebracht. Hier wordt Golgotha neergezet als het centrale moment waarin
duidelijk wordt hoe cruciaal (in de letterlijke
zin van het woord) de positie van de Heere
Jezus is. Vrede is ‘sjaloom’. Dat betekent harmonie met God. Geen redenen meer tot onvrede.
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Door Zijn bloed (Zijn dood) verzoent de
Heere God alles tot Zichzelf. Verzoenen is in
de Nederlandse betekenis van het woord het
bijeenbrengen van twee partijen die van elkaar gescheiden zijn. In ons geval is het de
scheiding die wij gemaakt hebben door onze
zonden. Daar waar wij de kloof gemaakt hebben, neemt God dat wat scheiding maakt
weg in en door de Heere Jezus. Voor wie ook,
voor wat ook, en waar ook (hetzij in de hemel, hetzij op aarde), alleen in en door Hem
is er verzoening. We moeten niet te lang stil-

staan bij de vraag wat er nu ‘in de hemelen’
verzoend moet worden met God. Daarover
is heel wat gespeculeerd. Het gaat hier om
de ‘kosmische’ (allesomvattende) betekenis
van het verzoeningswerk van de Heere Jezus.
Wie of wat ook in onvrede leeft met God,
kan alleen verzoend worden door Hem. Het
grondwoord voor verzoening wat hier staat
betekent ruilen. Daar in klinkt door dat deze
verzoening tot stand komt door die wonderlijke ruil waar in de Heere Jezus onze plaats
inneemt en sterft als Onschuldige, waar wij,
schuldigen, vrijuit gaan.

Toegespitst op de gemeente
van Kolosse (1:21)
‘En Hij heeft u …’. Paulus sprak in algemene
termen, maar nu spitst hij het toe op de gemeente van Kolosse. Dit is voor u geen theorie, zegt hij eigenlijk. Deze Heere Jezus, Die
ik nu zo centraal neerzet, is Diegene Die als
middel in Gods hand ook u heeft gered. U
was immers ook eerst een vreemdeling tegenover God. U was ten diepste een vijand van
God. Het woord zegt het al; waar geen vrede
is, is vijandschap. Een vijandschap waar uw
verstand bij betrokken was. Uw gezindheid
(zo kun je het ook vertalen) was tegen de Heere. Wat u deed waren werken van de boze. Al
was het nog zo mooi in de ogen van mensen,
voor God kon het niet bestaan. Ook u hebt in
en door Christus verzoening met God.

Meegenomen (1:22)
‘In het lichaam Zijns vleses’. U bent meegenomen in Zijn dood. Hier spreekt Paulus over
die (voor ons onbegrijpelijke) werkelijkheid
dat de gelovigen in Christus begrepen waren.
Datgene waar de Doop een uitdrukking van
is (Rom. 6:3 en 4). Met Hem gedood, begraven en opgestaan. Ook voor uw zonden stierf
Hij. ‘Opdat Hij u zo heilig en onberispelijk
en onbeschuldiglijk voor Zich zou stellen’.
De Heere heeft dat alles in en door de Heere
Jezus gedaan opdat ook u bij Hem zou kunnen zijn, zegt Paulus. Heilig (in de zin van
rein), onberispelijk (in de zin van onbesmet)
en onbeschuldiglijk (zonder dat iemand nog
een rechtvaardige klacht tegen u kan inbrengen).

Meer nodig? (1:22)
Daar hebben we de boodschap van Paulus.
In zekere zin gaat het hier om de vraag of
ik naast de Heere Jezus nog iets nodig heb.
Nee, zegt Paulus, in Hem is al de Volheid. Ja,
zegt iemand, dat weet ik wel. Dat is toch de
kern van de reformatie. Geen werken, geen
verdiensten tellen voor God, maar Christus
alleen. Ik ben het eens met een ieder die dat
zegt. De vraag echter is; is Hij dat ook echt
voor ons? Hij heeft het allemaal gedaan (Hij
betaalde, bracht vrede, stelt ons onberispelijk
voor God) en ik, ik moet het aanvaarden,
aannemen, geloven. Ergens komt dan die
gedachte op; maar is dat het dan? Is er niet
meer? Moet er ook niet meer gebeuren?
Ik heb toch nodig dat ik indrukken krijg van
dood en eeuwigheid? Dat ik zie dat ik onder
het oordeel lig? Dat ik verlang naar een Borg?
Dat ik bevestigd krijg dat Hij ook voor mij is
gestorven? Dat ik weet een uitverkoren vat te
zijn? Ik zeg niet dat deze dingen onbelangrijk
zijn. De Heere gaat Zijn weg met ons. De één
krijgt diepe indrukken van de grootheid van
Zijn schuld. De ander voelt meer de leegte
van het leven zonder God. De Heilige Geest
weet veel beter dan u en ik hoe Hij een mensenhart moet bereiken. Soms is het nodig
dat we diepe indrukken krijgen. Maar ze zijn
geen ‘extra’ naast Christus. Geen ‘vervulling’
(of volheid) naast Christus. In Hem is al de
volheid.

Leiden tot Christus (1:22)
We sturen mensen niet weg uit de kerk met
als opdracht het zoeken naar bijvoorbeeld
bovenstaande indrukken. Nee, mensen horen de roep om tot Hem te gaan. De predi-

king leidt tot Christus. Vanuit de prediking
klinkt: ‘u moet Hem hebben’. In Hem zult u
alles vinden, want de Vader heeft al de Volheid in Hem gelegd. Voor al mijn tekorten
heeft Hij betaald. Zo concentreert de prediking van Paulus zich op de centrale positie
van de Heere Jezus in het verlossingswerk.

Ook de heiliging (1:22)
Er is een andere kant. Mensen kunnen uitgaan van het verlossingswerk van de Heere
Jezus. Ze lezen in de Bijbel dat ze in Christus
‘een nieuw schepsel zijn’ (2 Kor. 5:17). Juist
Paulus wijst op dit nieuwe leven in gehoorzaamheid aan Christus, ook in deze brief
(Kol. 3:8v). Jacobus is volstrekt duidelijk: ‘het
geloof zonder de werken is dood’ (naar Jac.
2:17). Hier ligt echter het gevaar dat we deze
heiliging gaan zien als een extra naast Christus. Dat we gaan zeggen dat het pas ‘vol’ is,
wanneer mijn leven metterdaad geheiligd is.
Dat het vol is wanneer ik een bepaalde mate
van vroomheid heb bereikt in mijn bestaan
voor de Heere. Dan moeten we echter opnieuw zeggen; ‘In Hem is al de volheid’. Hij
heeft niet alleen voor ons geleden, Hij is ook
voor ons gehoorzaam geweest.
Het kan immers ook een beklemming worden. Wie haalt de maat die de Bijbel aangeeft?
Wie leeft naar de bergrede zoals de Heere Jezus ons die voorhoudt? Struikelen we (ook na
ontvangen genade) niet elke dag? Dan is het
troostvol dat ik weten mag dat in Hem al de
volheid is. Als de weerbarstigheid van mijn
gebroken zondige leven mij terneerdrukt,
mag ik weten; ‘Hij is mijn gerechtigheid en
heiligmaking’ (naar 1 Kor. 1:30).

Blijven in het geloof (1:23)
Die conclusie trekt Paulus aan het eind. Waar
komt het dan op aan? Op geloof in Hem alleen. ‘Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van
de hoop van het evangelie dat gij gehoord
hebt’. Geloof, het woord betekent vertrouwen, ergens in rusten, ergens zeker van zijn.
Het gaat om het vertrouwen dat Hij Diegene
is in Wie ‘al de Volheid woont’. Dat in Hem
God de Vader vrede geeft, er voor mij verzoening is en ik eens onberispelijk voor God
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Dat heeft de Heere allemaal gedaan in de
Heere Jezus. Hier worden de woorden (al de
Volheid in Hem) helemaal uitgewerkt in het
verlossingswerk van de Heere Jezus. Zojuist
ging het over het vinden van vervulling naast
de Heere Jezus. Paulus laat nog eens zien wat
nu echt de volheid van Christus is. Door Hem
maakt God vrede. Door Hem is er verzoening.
Door Hem worden vijanden gebracht tot verlossing. Door Hem word ik eens heilig en onberispelijk voor God gesteld. Door Hem!
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wordt gesteld. Paulus noemt dat hier; ‘de
hoop van het evangelie’.

en blijven op de Heere Jezus want ‘in Hem is
al de volheid’.

Geloof, het is het ‘bewijs van de dingen die
we niet zien en de vaste grond van de dingen
die we hopen’ (Hebr. 11:1). Als een schipbreukeling uit het kolkende water wordt gehaald,
dan weet hij; ik ben gered. Hij voelt vaste
grond onder de voeten en de warme dekens
om zijn lichaam. Anders wordt het wanneer
iemand je zegt dat het goed is, terwijl je het
niet ziet. Dat vinden we niet gemakkelijk. We
zien immers aan wat voor ogen is. Wat zie
ik dan? Ik zie alles behalve volheid of volmaaktheid. Ik zie een leven dat tekort schiet
in gehoorzaamheid. Ik zie een hart dat tekort
schiet in liefde en vertrouwen. Ik zie in mezelf alleen gebrokenheid.

‘Overal gepredikt door
Zijn dienaar’ (1:23)

Ik begrijp mensen die zeggen; ‘gaat het zomaar’? Er zal toch nog wel meer moeten gebeuren? Ik kende een vrouw die tobde met
deze vragen. Ze kon maar niet aanvaarden
dat er ook voor haar genade was. Ze had
steeds het gevoel dat er meer moest zijn in
haar leven. Anders was het ‘niet echt’. Dan
was het niet volmaakt. Tot ze (vlak voor haar
sterven) ontdekte dat Hij alleen haar gerechtigheid was. Toen ze ging zien dat ze mocht
rusten in Zijn werk. Toen zag ze het; ‘in Hem
is al de volheid’. Het gaat niet ‘zomaar’. Het
heeft veel gekost. Het heeft bloed gekost. Zijn
bloed! Niet ik maak het ‘vol’, op welke manier ook. Dat doet Hij alleen. Dat deed God
de Vader in en door Zijn bloed. Blijf in dat
vertrouwen, zegt Paulus. Daar gaat het om.
Hij, niet wij, is onze redding. Hij, niet wij,
heeft alles gedaan.
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‘Wordt niet bewogen’ (1:23)
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Daarom dit vermaan; blijf op Hem vertrouwen, gefundeerd, vast, stevig. Wordt niet
bewogen. Letterlijk staat er; afgebracht. Daar
ligt toch wel de kern van het evangelie. Dat
we omhoog kijken en omhoog blijven kijken.
Geloof is niet dat je met je ogen ziet dat je gered bent, maar dat je daar wel zeker van bent.
Het is de heilige Geest Die dit geloof werkt
door de verkondiging van het evangelie. De
Heilige Geest Die ons geschonken wordt
wanneer we daar om bidden. Zo gericht zijn

‘Dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is
onder al de kreature die onder de hemel is;
van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden
ben’.Dit is het evangelie dat ze gehoord hebben van Epafras. Paulus vertelt ze niet iets
nieuws, hij borduurt voort op wat ze eerder
hoorden. Niet alleen zij, maar zo gaat het
evangelie de wereld in. Ieder schepsel wat
onder de hemel is wordt het zo verkondigd.
Er is maar één evangelie, dit evangelie van de
hoop. Ze mogen er op vertrouwen dat wat zij
gehoord hebben van Epafras, het evangelie
voor de ‘wereld’ is. Het is dat evangelie wat
ook Paulus dient. Hier onderstreept Paulus
nog eens dat de prediking die ze eerder van
Epafras hebben gehoord, in lijn staat met de
prediking van Paulus en anderen. Er is die ene
boodschap die overal klinkt: ‘in Hem is al de
volheid’. Het is het evangelie wat afkomstig
is van God Zelf. Daarom is het tegelijk het
evangelie wat hoop geeft.
Het is de boodschap dat ik in en door het
geloof in Christus Hij mij eens onberispelijk voor God de Vader zal brengen. Dat ik
dan mag ingaan in heerlijkheid. Niet omdat
ik nog iets toevoegde. Niet omdat ik de zaak
volmaakte. Niet om welk extra ik ook buiten
Hem heb gevonden. Nee, dan wordt gezongen; door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen (Ps. 89 : 8 ber.).
Ds. P. van Duijvenboden
Osseveldweg 20c
7331 CP Apeldoorn
(055) 3603770
pvduijvenboden@solcon.nl

?

Gespreksvragen:

1) Welke pogingen om te komen tot ‘volheid’ ziet u in uw omgeving? Welke buiten
de kerk? Welke binnen de kerk?
2) Wat kunnen we leren uit het feit dat Paulus niet allereerst het andere afkeurt,
maar begint met het aanprijzen van de Heere Jezus en Zijn werk? Hoe zouden we
dit principe toe kunnen passen in ons dagelijks bestaan?
3) Wat betekent het voor u dat het verzoeningswerk van de Heere Jezus ‘kosmische’ (of allesomvattende) betekenis heeft?
4) Herkennen we de gedachte dat om verlost te worden er ‘meer’ nodig is dan geloof in Christus alleen? Hoe wordt dit denken zichtbaar? Hoe moeten we hier mee omgaan?
5) Ziet u het gevaar van het streven naar ‘heiliging’ in relatie tot het allesomvattende werk van
de Heere Jezus? Kunt u voorbeelden noemen waar het niet goed gaat? Waar wel?
6) Wat is ‘blijven in het geloof’? Hoe doe ik dat? Spreek er over met elkaar.

Van de voorzitter...
Deze regels schrijf ik op de maandag, direct na de Bondsdag. De indrukken zijn
dus nog vers. Wat heeft de Heere ons
een heerlijke dag gegeven. Zelf reden we
’s morgens iets na acht uur weg, en onderweg zagen we auto’s en ook een busje
met mannen, die kennelijk ook naar Putten gingen. Aangekomen bij de Aker zagen
we al direct bekende gezichten uit heel het
land. Toen ik om 10.00 uur de kansel van
de Oude Kerk besteeg, was de kerk goed gevuld, meer nog dan andere jaren. En toen
het machtige psalmgezang: ’k Zal eeuwig
zingen van Gods goedertierenheid...
In het welkomstwoord mochten we onze zuster-bonden begroeten, en ook drs. J. Kapteijn,
die namens de Protestanse Kerk in Nederland
aanwezig was. Na het openingswoord kreeg
onze oud-voorzitter, ds. H. Visser de gelegenheid om met ons na te denken over de betekenis van de Doop. Hij noemde de Doop:
Gods handslag op Zijn liefdesverklaring: Ik
ben uw God! Het geloof is het enige geneesmiddel tegen overschatting en onderschatting van de Doop.
Na de aanhankelijkheids-verklaring aan onze

Ds. W. Westland
koningin en het zingen van ons volkslied,
kwamen de vragen los. Praktische vragen,
maar ook geestelijke vragen: Hoe komt het
toch, dat ik zo weinig aan mijn doop denk?
Treffend was, dat ondertussen de klok begon
te luiden. Eén van de trouwe leden uit Putten,
die dikwijls op de Bondsdag aanwezig was,
werd begraven. Zo werden we bepaald bij het
begin en het einde van ons leven. Want in
de Doop zegt de Heere: Ik ben de Eerste en Ik
ben de Laatste!
De middag-pauze heeft het karakter van
ontmoeting. Er waren goede gesprekken, en
het was dan ook al gauw half twee. Weer
stroomde de kerk vol. Nu gaf ds. Mensink de
praktische lijnen aan. Hij liet ons zien, waar
de oorzaak ligt, dat zovelen kiezen voor de
„overdoop”. Individualisme, subiectivisme,
anti-rationalisme en ritualisme. De opmars
van de overdoop noemde hij een verschijnsel
van onze tijd en deze cultuur. De zangpauze
gaf gelegenheid om vragen te stellen, en later
bleek de tijd tekort om ze allemaal te beantwoorden. Maar dat wordt afgerond in de Hervormde Vaan.
Na het slotwoord van ds. Nap gingen we om
half vier dankbaar naar huis. Wat heeft de
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Terugblik Bondsdag
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Heere ons veel geschonken en daarom komt
Hem de dank en de eer toe.
Bij het uitgaan van de kerk vroeg ik aan een
jonge man, die voor het eerst de Bondsdag
meemaakte: Volgend jaar D.V. weer? Hij
knikte enthousiast. Ja!
De Penningmeester, die ons op het orgel
prachtig begeleidde, kan ook tevreden zijn.
Een hogere opbrengst van de collecte dan vorig jaar: 2.970,80 euro. Tenslotte ook hier een
woord van dank aan de Regelingscommissie.

Fijn, dat we op u konden rekenen. Alles was
weer goed geregeld.

Tenslotte
Een hartelijke groet aan u allen, mede namens de andere bestuursleden.

Opmerkelijk
Voor u gelezen
Het verhaal gaat

De Hervormde Vaan

Hoe vaak gaan er niet verhalen rond. Hele
verhalen over deze of gene. Indrukwekkende verhalen. Maar wat is ervan waar, zo
kunnen we ons terecht afvragen. Het verhaal gaat en doet intussen zijn werk. Maar
het is maar een verhaal. Is het ook gebeurd
zoals het verteld wordt?
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Daaraan moest ik denken als omstreeks 31
oktober woorden in de mond van Luther
worden gelegd. U kent ze wel: “En wanneer
ik wist, dat morgen de wereld zou vergaan,
dan zou ik vandaag nog mijn appelboompje
planten”.
Berusten deze woorden op een historische
werkelijkheid? Zijn ze wel van Luther? Wat
dat betreft is er niets te achterhalen. Zo dacht
men.
Bij lezing van een boek over het beeld dat het
jodendom in de voorchristelijke tijd van zijn
Messias had, werd m’n aandacht sterk gespitst. Al schrijvend over Joodse Messiaanse
verwachtingen, merkt de auteur het volgende op:
“Na de val van Jeruzalem en de verwoesting
van de tempel ontstond in Jabne, niet ver
van Jaffa, een nieuw centrum voor nationaal
herstel met een gezagsorgaan dat het Jeruzalemse Sanhedrin moest vervangen en de zorg
had voor wetgeving, bestuur en rechtspraak.
Als religieus en academisch middelpunt was

Dr. J. Broekhuis
het belangrijk voor een zekere codificering
van de ‘Halacha’ ( de weg waarop Israël wandelt), d.w.z. de uitlegging van de Thora. Een
nederzetting door Rome met rust gelaten,
omdat het er allemaal vredelievend uitzag.
Eén van de belangrijkste figuren daar was
rabbi Akiba, een wijs en realistisch man, die
nogal sceptisch stond tegenover een te fanatiek messianisme, wat blijkt uit zijn volgende
uitspraak: “Wanneer je een jonge plant in de
hand houdt en iemand zegt tegen je, de Messias is gekomen, poot dan eerst je plant en
verwelkom dan de Messias.”
Het auteurschap van Luther, dat hem in de
mond wordt gelegd, moet dus wel ter discussie worden gesteld. Het verhaal gaat, kun je
zeggen. Luther zegsman? Zeer onwaarschijnlijk. Zo kan men het verhaal van de Zoon
van God vertellen. Er wordt een vraagteken
gezet achter de woorden van Jezus. Als je het
verhaal maar gelooft en verder vertelt. Maar
één ding moet voor ons vaststaan, dat we
schriftuurlijk dienen te denken. Is de Bijbel
een verhalen-boek? Neen: het is Gods Woord.
Hij openbaart daarin Zichzelf. De Schrift wil
serieus genomen worden, omdat ze de kroon
en zegel is van de Heilige Geest De Auteur is
bekend.
Men zegt vandaag: het verhaal gaat. We doen
er beter aan om met Groen van Prinsterer te
belijden: er staat geschreven, het is geschied!

Organisatienieuws
Regionale themadag Veenendaal
Regio:
Veenendaal
Plaats:
Veenendaal
Datum:	25 november a.s.
Gebouw: Maranatha, naast de Julianakerk
Adres:
Prins Bernhardlaan 26
Thema:
„Christen zijn in deze tijd”
Leiding: Ds. A. Jonkman
Sprekers: Ds. P.D.J. Buijs te Harderwijk
„In de binnenkamer voor God”
Ds. A. Simons te Vinkeveen
„Christen zijn in de praktijk”
Aanvang:	10.00 uur
Sluiting:	15.00 uur
Op wie wordt gerekend?
Mannen (jongeren en ouderen)

    Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van de dood,
Volkomen uitkomst geven.
Psalm 68 : 10 ber.
Geheel onverwacht heeft de Heere uit ons
midden weggenomen

PIETER VAN ZIJTVELD
op de leeftijd van 78 jaar.
In hem moeten wij een trouw meelevend lid
missen.
De Heere trooste zijn vrouw, zoon en schoondochter.
Bestuur en leden van de
Herv. mannenvereniging „Calvijn”
te Westbroek
Westbroek, oktober 2006.

M.P.

Overlijdensberichten
Mijn God, U zal ik eeuwig loven,
Omdat Gij ’t hebt gedaan,
’k Verwacht Uw trouwe hulp van boven:
Uw waarheid zal bestaan:
Uw naam is voor ’t oprecht gemoed
Van al Uw gunstvolk goed.
Psalm 52 vers 7

Met grote droefheid delen wij u mede dat is
overleden ons zeer gewaardeerd lid

Rectificatie
Het afgelopen seizoen heeft de Heere drie leden van onze vereniging tot Zich genomen.

„Mijn genade is u genoeg” 2 Korinthe 12 : 9

MAARTEN VAN DUIJN
Overleden op 2 april
op de leeftijd van 82 jaar.
Katwijk aan Zee, 2006.

Vanaf de oprichting van de mannenvereniging
Petrus Datheen heeft hij met de liefde van zijn
hart een plaats ingenomen in het bestuur van
de vereniging. Met grote dankbaarheid denken wij aan het vele werk, als secretaris, dat hij
heeft mogen verrichten voor de vereniging.

Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere
uit ons midden heeft weggenomen ons lid en
oud-voorzitter

Van harte wensen wij de kinderen en kleinkinderen en familie sterkte en Gods nabijheid toe
in deze droeve omstandigheden.

op de leeftijd van 78 jaar.

Bestuur en leden
Hervormde mannenvereniging
„Petrus Datheen” Nieuwe Tonge
Nieuwe Tonge, 10 oktober 2006.

GERARD GOMMERT JOHANNES
WESTSTRATE

De Heere gedenke zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen in dit grote verlies.
Bestuur en leden van de Mannenvereniging
„Onderzoekt de Schriften”, te Scherpenzeel
Scherpenzeel, 9 oktober 2006.
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     Ik ben de opstanding en het leven;
     die in Mij gelooft zal leven,
     al ware hij ook gestorven.
De Heere heeft tot Zich genomen ons lid

GERARD VERDOUW
in de leeftijd van 88 jaar.
De Heere schenke Zijn troost en genade, aan
zijn vrouw en familie.
Bestuur en leden van de
Mannenvereniging
„Onderzoekt de Schriften”, Gouda
24 september 2006.

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van ons gewaardeerd lid

We werden opgeschrikt door het plotselinge
overlijden van ons gewaardeerd en trouw meelevend lid de heer

ALBERT DE GRAAF
Hij mocht de gezegende leeftijd van 86 jaar
bereiken.
Vanaf de oprichting van onze Mannenvereniging in 1947 was hij lid en tevens secretaris
tot 1995. Daarna verzorgde hij nog tot 2001 de
verslagen van onze verenigingsavonden. Met
dankbaarheid gedenken wij dit werk en de inzet waarmee hij dat deed.
Zijn kinderen en kleinkinderen willen we
kracht, troost en sterkte van de HEERE toe bidden in het dragen en verwerken van dit heengaan. Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.
Het bestuur van „Wees een zegen”
B.F. Hogeslag, voorzitter
J. Kiesbrink, secretaris
Oene, 3 oktober 2006.

AREND VAN HOLTEN
Vanaf de oprichting was hij een trouw lid en
enige jaren secretaris van onze vereniging.
De Heere vertrooste en sterke zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie met
het plotselinge verlies.
Bestuur en leden van
Herv. Mannenvereniging
„Tolle Lege” te Goedereede
Goedereede, 4 oktober 2006.

Bij onze mannenvereniging „Onderzoekt de
Schriften” te Giessen-Nieuwkerk zijn er een
3-tal leden in korte tijd overleden
„Mijn tijden zijn in Uw hand”
ARIE BRAND
13 september 1932
overleden 30 augustus 2006

„Psalm 103 vers 3 onberijmd”
Met ontroering hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons lid
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ANTONI VAN DER STEEG
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op de leeftijd van 67 jaar.
Wij bidden zijn vrouw, kinderen en allen die
hem lief waren de vertroostende genade en nabijheid van de Heere toe.
Bestuur en leden van
Mannenvereniging
„Calvijn”
Genemuiden, september 2006.

ADRIAAN VAN ’T HOF
24 februari 1925
overleden 21 juli 2006

„D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan”
JAN TERLOUW
op de leeftijd van 79 jaar
overleden op 18 april 2006

Bestuur van mannenvereniging
„Onderzoekt de Schriften”
te Giessen-Nieuwkerk

