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Degenen, die niets zijn in eigen oog, dat zijn de kinderen, waarvan hier in Mattheüs 11 vers 25 sprake is. Zij
hebben niets te zeggen, niets in te brengen en hun tegenspraak is ten einde. Zij moeten bekennen: Gij zijt rechtvaardig, o God! als Gij mij veroordeelt en Gij hebt recht
en gelijk, als Gij mij verdoemt. Van schande en schaamte
kunnen zij de mond niet meer opendoen. Juist aan zodanigen echter wil de Heere Zich openbaren en Hij handelt
zeer wonderlijk met hen. Schijnbaar heeft Hij de duivel,
nadat het deze gelukt was, de mens ten val te brengen,
alles in handen gegeven en de wijzen en machtigen der
wereld zitten overal in het gestoelte der ere. Pausen van
allerlei soort, zoals men ze heeft in Europa
te Rome, in Rusland te St. Petersburg en in
het ver gelegen Azië weer in heidense vorm,
zij allen mogen heersen. Alle wijzen en verstandigen naar de wereld, allen, die machtig
en hoog zijn, mogen beslag op alles leggen
en alle dingen bezitten. Zij mogen allerlei
kerken stichten, torens oprichten, grote paleizen bouwen, leerscholen gronden, waaruit schijnbaar
de wijsheid en het licht uitgaan als een stroom. Dat geschiedt niet zonder de toelating van de Heere, ja, Hij Zelf
heeft bepaald, dat het zo in de wereld zou toegaan en
daarom heeft Hij daarin geen verandering gebracht in
de loop der eeuwen en moet het in de zichtbare wereld
alles zo blijven doorgaan. Dit alles echter is de weg niet,
waarin de Heere op aarde wil verschijnen, maar Hij komt
als Eén, die arm is geworden, opdat de Zijnen rijk zouden
zijn, als Eén, die niets was en niets had en Die van alle
zichtbare macht ontbloot was.
Zie, daar laat Hij Zich nederleggen in een stal, op een
weinig hooi, gewikkeld in een armoedige deken! Op later
leeftijd ziet men Hem schaven en timmeren, in de werkplaats van Zijn pleegvader, wiens leerjongen Hij was en
die Hij hielp, een karig loon te verdienen. Later zien wij
Hem in Zijn omgang met Zijn arme moeder en met Zijn
broers en zusters, die golden niet veel bij de overigen
en later begrpen zij Hem niet meer en vreesden, dat Hij
krankzinnig geworden was.
Hij had niets, waar Hij het hoofd kon nederleggen. Hij
liet Zich en de Zijnen verzorgen en van het nodige voorzien door enige rijke vrouwen en ging het land door in
gezelschap van twaalf vissers en dan waren er nog ongeveer zeventig. Hij bezat geen Vaticaan, geen Engelenburg, zoals de Paus te Rome, geen prachtige, geen schone
rijtuigen en paarden en boven Zijn hoofd prijkte geen
fluwelen troonhemel. Hij zit ook niet daar onder, Hij is
niet bekleed met zachte kleren, maar Hij is arm en blijft
arm.
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Meditatie

Ds. J.P. NAP

Van een Kromme Weg naar de Rechte Straat
“… want zie, hij bidt”
Handelingen 9 : 11

Het is een bijzondere geschiedenis. Over een
bijzondere bekering. Tot een bijzondere taak.
De naam van de straat, waar Saulus zich bevindt, heeft ook een duidelijke symbolische
betekenis. Door Gods genade is nu alles in
Saulus’ leven wel recht gemaakt, maar o, wat
was zijn leven voorheen krom.
Hij was verkeerd bezig. Hij ging op een kromme weg. Hij leefde wel heel godsdienstig,
maar niet godvrezend. En wie er helemaal
buiten viel, dat was Jezus Christus. Daarom
konden ook de gebeden van Saulus aan de
Heere niet behagen.
Maar nu heeft de Heere in Saulus’ leven ingegrepen en wat krom was heeft Hij recht gemaakt. Nu wandelt Saulus op het smalle pad,
dat naar het eeuwige leven leidt. Hij is nu ook
één van degenen, die “van de Weg” zijn (vs
2), dat is: die van Jezus Christus zijn, Die zegt:
Ik ben de Weg. Nu leidt Saulus een biddend
leven. Nu bidt hij in waarheid.
Natuurlijk heeft Saulus z’n hele leven al gebeden. Hij was geen gemene spotter of goddeloze wereldling. Hij was ijverig in de godsdienst. Saulus was een trouwe kerkganger. Hij
was een Farizeeër. Altijd bezig met God en
goddelijke zaken. Ook bidden deed hij. Misschien heeft hij ook wel op de hoeken van
de straten staande gebeden. Zo deden het de
Farizeeërs toch vaak?
Saulus leefde ijverig volgens de religieuze wetten. Hij was “onberispelijk naar de Wet”, zegt

hij later zelf. De mensen zullen wel gezegd
hebben: “Wat een ernstige man, die Saulus.
En wat kan hij mooi bidden”. Niet als een tollenaar, maar als een Farizeeër.
Maar helaas. Het is nog nooit echt bidden
geweest. Het reukwerk van zijn gebeden was
een gruwel in Gods ogen, en een stank in
Gods neusgaten. In één woord: walgelijk.
Weet u: Saulus bidt NU pas voor het eerst.
Ananias, ga naar hem toe, want zie, hij bidt.
Lees: hij bidt echt.
Hoe is het wat dit betreft met u zelf?
Ook bij ons kan dat verkeerde bidden vóórkomen. Dat kromme.
Misschien wel letterlijk: dat u ook heel trots
als een Farizeeër aan de Heere vertelt, dat u
zo goed leeft. Ja, toch eigenlijk wel beter dan
die… of die… (en u vult de namen in gedachten al in).
Het kan ook zijn, dat u in uw bidden helemaal niet op de Héére gericht bent. Maar op
heel andere dingen. Bijv.: terwijl u bidt, bent
u bepaalde zaken aan het regelen; of u zit aan
de vakantie te denken; of u bent op nóg een
andere manier op uzelf gericht; of u bent met
nóg weer andere dingen bezig.
Wat is bekering nodig. Ook in het bidden.
Want bidden is een ‘teken van leven’. Ademhaling van het geloof. Van het leven met de
Heere.
De Heere wéét, dat Saulus bidt. Natuurlijk
weet Hij dat. En Hij weet het van ons ook. Hij
wéét waar Saulus woont (ook waar hij tijdelijk
woont). In de Rechte straat. En Hij weet ook,
waar wij wonen. Ook in de Rechte Straat. Of?
Of, woont u nog in een Kromme Straat? Wandelt u nog niet op het Smalle Pad? Dan wordt
het wel tijd om daar nu haast mee te maken.
Heere, maak mij Uwe - Rechte - Wegen,
Door Uw Woord en Geest bekend.
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Een discipel, die Ananias heet, wordt in
Damaskus door de Heere op de hoogte gebracht van de bekering van Saulus van Tarsen en krijgt van Hem de opdracht om hem
op te zoeken. Hij moet naar hem vragen in
het huis van Judas in de Rechte Straat; dat
is de hoofdstraat dwars door de stad. Daar
is Saulus aan het bidden.



Bijbelstudie O.T.
Hosea 2 vers 1-12
Ds. A.D. Goijert

De geestelijke hoererij
van Israël bestraft
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In hoofdzaak is dit hoofdstuk gelijk aan de
inhoud van het eerste. Israël is gelijk aan
een hoererende vrouw. De ontrouw wordt
hier nader beschreven. Het gericht wordt
opnieuw aangekondigd. De HEERE spreekt
tot Zijn volk Israël. Via Hosea de profeet.
Hij is met zijn hele wezen en situatie, zijn
ongelukkig huwelijk met Gomer, betrokken bij wat hij zeggen moet. Het gaat door
hem heen. Is dat niet altijd te merken bij
de hoorders?



Het is boeteprediking die hij brengen moet.
Onaangenaam voor de hoorders dus. Hij
spreekt over moeder en kinderen. De moeder
is geheel Israël als volk, de kinderen de afzonderlijke Israëlieten. De kinderen moeten
twisten met hun moeder. Haar bestraffen.
Vgl. Gen. 26 : 20 en 31 : 36; Neh. 5 : 7.
Het individuele geweten moet in opstand komen tegen de algemene volksgeest. De HEERE
is de onschuldige partij en het volk de schuldige. Laat iedere Israëliet persoonlijk kiezen
aan welke kant het staat. Van God of de afgoden. Wil het publiek aan de schandpaal?
Maakt het de verkeerde keus ten aanschouwe
van iedereen?
Wie kiezen wij?
Israël heeft het verbond met de HEERE verbroken. Eenzijdig. Ze dienen schaamteloos
de Baäls. In vers 7 voor het eerst de naam
Baäl=heer. De god als machthebber, bezitter
van een bepaald gebied, een stad, de hemel.
Enkelvoud of meervoud, vers 12. Landbouwgod. Vruchtbaarheid. Natuurdienst.
Een prettige godsdienst. Jaarfeesten.
Was het in de tijd van Achab en Izebel nog
duidelijk dat de baälsdienst een voor Israël
vreemde godsdienst was, een eeuw later in
de dagen van Hosea, was deze cultus zo diep
in het leven van Israël binnengedrongen, dat

door vrijwel het hele volk, hoewel vaak nog
onder het mom van de dienst van de Heere,
de Baäls werden vereerd.
De beelden van Baäl waren gewoonlijk van
hout met een overtrek van een edelmetaal,
zie Jes. 30 : 22.
Uit vers 4 blijkt, dat Israël het nog erger
maakte dan een gewone hoer in die dagen.
Die liet de mannen bij zich komen, maar Israël liep de minnaars, de Baäls, zelf achterna.
Zie ook vers 6 en 12. De boelen zijn de afgoden. Neusring en halsketting waren de versierselen van een ontuchtige vrouw.
Laat moeder zich dus bekeren! Anders zal de
straf zeker komen. Er is nu nog een mogelijkheid van ontkoming. Vaak bij de profeten.
Denk aan Jona.
Waaruit bestaat de straf? De Heere zal de zegeningen doen ophouden. Voor land en volk.
In plaats daarvan komen er ontberingen en
tenslotte de ballingschap. Straf voor de dienst
aan de mooi-weer goden, waar een mens
niets aan heeft. Zeker niet voor de eeuwigheid. Toch was de afgoderij in Israël onuitroeibaar. Waarom diende Israël dan de Baäls?
De reden was, dat Israël dacht dat de aardse
goederen van de goden kwamen en niet van
hun God. Van brood, water, wol, vlas, olie,
drank enz., zei Israël: Het is van ons, van mij.
(vers 4) De waan, dat wijnstok en vijgeboom
van de Baäls komen, zal worden vernietigd,
doordat de Heere ze verwoesten zal of onbereikbaar maken zal. De Heere zal de gelegenheid om de Baäls te vereren wegnemen met
doornstruiken en muren. Zonde is vaak een
platgetreden paadje! Dan zal het volk aangewezen zijn op hun HEERE, de eerste en wettige Man. Bij Hem was het vroeger beter dan
nu bij de afgoden. Maar ze zijn de HEERE vergeten! Zo spreekt de HEERE, vers 12. Dat is
wel het ergste wat Hij van Zijn verbondsvolk

Vers 13-22
De wederaanneming
Opnieuw wordt, net als in 1 : 10-12 de strafaankondiging gevolgd door heilsbelofte. Het
gerichtsoordeel is nooit het laatste woord.
Gods liefde en Gods toorn sluiten elkaar niet
uit, maar in. De felheid van Gods toorn laat
zien hoe groot en diep Zijn liefde is. God slaat
niet van Zich af, maar naar Zich toe. Hij kastijdt degene die Hij lief heeft. Door de nood
gedreven moet het ontrouwe en afvallige Israël weer leren vragen naar de Heere, vlg. 5 :
15 en Deut. 4 : 30. Dat vragen zal niet tevergeefs zijn.
Toch is het een verrassend gedeelte. Ook voor
ons. Over de lokkende liefde van de Heere.
Het begint met een “Daarom”. Voor de derde
maal, zie vs. 5 en 8.
“Achter het ‘Daarom’ van vers 14 mag wel
een uitroepteken staan”. (Henry)
Zegt de Heere dat Hij het volk dan ook maar
vergeten zal? Gelijke munt? Dat kon je toch
onderhand wel verwachten? Er was toch alle
reden dat Israël (Sion) zou zeggen: “De HEERE heeft mij verlaten en mij vergeten”, Jes.
49 : 14vv.
Hij zal Israël echter lokken. Onverklaarbaar
vanuit het volk, verklaarbaar uit de Verbondsgod. Neerbuigende liefde voor een schuldig
volk, een schuldig mens. Wel gaat de Heere
Zijn volk lokken naar, brengen in de woestijn
van de ballingschap. De woestijn hier niet
letterlijk, maar figuurlijk, hoewel er in Babel
(Irak) ook genoeg echte woestijn is. Dit wordt

hier voorgesteld als een daad van Goddelijke
liefde. Hij wil Israël weer voor Zich alleen
hebben. Waar ben je meer alleen dan in de
woestijn?
Wat is lokken? Overhalen, overreden, zelfs
verleiden. Om terug te winnen. Hij wil de
gebroken relatie herstellen. Oude liefde roest
niet. De woestijn is vaak doorgangsfase. Plaats
van inkeer, boete, voorbereiding op een nieuwe start in het leven. Ook tussen God en Zijn
volk, de zondaar. Denk aan de woestijnreis
van Israël 40 jaar en aan Jer. 31 : 2. Denk
ook aan Matth. 3 : 3v., maar ook aan de verzoeking van Jezus in de woestijn, Matth. 4.
“De woestijn vervult in de Bijbel zowel een
negatieve als een positieve functie. Het is het
oord van dood en oordeel, maar ook de plaats
waar God aan Zijn volk Zijn liefde verklaard
en Zijn trouw geschonken heeft. Zoals Israël
door de woestijn onderweg was vanuit het
land van de verdrukking naar het land van
de vreugde, zo is de gemeente van God heden
in geestelijke zin onderweg door de woestijn!
Dit betekent een tijd van beproeving en bewaring, met een machtig perspectief; de
woestijn zal bloeien als een roos als God eens
heel Zijn volk zal thuisbrengen”. (Woordenboek voor bijbellezers)
De Heere zal Israël in de woestijn, naar het
hart spreken. D.w.z. liefde betuigen, vriendelijk, bemoedigend, vertroostend toespreken.
Een bekende uitdrukking. Zie Gen. 34 : 3;
Gen. 50 : 21; Richt. 19 : 3; Ruth 2 : 13; 2 Sam.
19 : 7 en Jes. 40 : 2.
Na de ballingschap zal de Heere de wijngaarden teruggeven. Opmerkelijk, dat de Heere
nu zegt: Het zijn háár wijngaarden. Toen Israël dacht rechten te hebben en zei: de wijngaarden zijn van ons, toen zei de Heere: Nee
ze zijn van Mij. Ik zal ze u afnemen. Na de
loutering in de woestijn, zegt de Heere: Ze
behoren u toe.
Hij zal het dal Achor stellen tot een deur van
hoop. Achor betekent ongeluksdal. Het is bekend van het gericht over Achan. De ligging
van het dal is onzeker, waarschijnlijk in de
buurt van Jericho. De naam herinnert aan de
steniging van Achan, die kort na de intocht
in Kanaän onder Gods ban liggende goederen uit Jericho, verduisterd had.
Door Gods toorn over de diefstal mislukte
toen de aanval op het kleine Ai. Door de steniging van Achan was de overtreding van
Gods gebod geboet en kon de verovering van
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kan zeggen. Mij vergeten! Vgl. Deut. 6 : 12, 8
: 11, 14 en 19; 32 : 18. Er is veel verwantschap
tussen de boeken Hosea en Deut. Zie voor dit
gedeelte ook Jer. 44 : 17 vv.
Er zijn ook veel relaties aan te wijzen tussen Hosea en Jeremia. Gedacht kan worden
aan taalgebruik en woordkeus, maar ook aan
de boodschap. Zo wordt in Hosea de relatie tussen God en Zijn volk vergeleken met
een huwelijk, de afgoderij met ontucht. Terwijl Jeremia de ernst van de situatie van het
volk moet uitdrukken door niet te trouwen,
moet Hosea juist wel trouwen. Vlg. Jer. 3 : 1.
Beide profeten hebben zeer geleden aan hun
boodschap. Beiden eindigen hun boodschap
met de verkondiging van Gods genade en de
hoopvolle toekomst voor Israël. (zie verder
dr. H. Lalleman-de Winkel in Jeremia)
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Kanaän voortgang vinden. We lezen dat in
Joz. 7 : 24-26.
Op dezelfde wijze zal God nu door Zijn oordelen heen een nieuwe toekomst scheppen.
Hij zal de ongeluksvlakte, de herinnering aan
het zondige verleden, maken tot een poort
van hoop. Daardoor mag Israël a.h.w. het beloofde land opnieuw binnengaan.
Achor is geen ondergang, maar doorgang, ingang.
God keert in Zijn verbondstrouw de dingen
om. Van het dal van de wanhoop maakt Hij
een dal, deur, van hoop. Wat het graf van Israël scheen, wordt de poort van de verrijzenis. Wat op vernietiging scheen uit te lopen,
is de ontsluiting van de nieuwe toekomst. Dit
is de poort des Heeren, Psalm 118. Vanouds
zag men in het dal van Achor een profetie
van Golgotha, de plaats van Gods gericht
over de zonde, die tot een deur van hoop is
geworden.
Maar wat een verschil! Achan stierf voor eigen zonde in Jericho, de Heere Jezus voor
de zonde van heel Zijn volk. God geeft Zijn
Zoon als Deur. “Ik ben de Deur”, sprak Jezus.
Hij wekt hoop door Zijn Geest en Woord.
Voor de onbekeerlijken is er geen deur, geen
hoop. Als zij niet breken met de zonde, zal
de Heere breken met hen. Eigen schuld! In
het beloofde land zal het teruggekeerde volk
weer zingen. Zoals vroeger. Niet meer over de
Baäls, maar over de Heere. Ex. 15 en 23 : 13;
Openb. 15 : 3. In de woestijn leer je zingen.
Verschrikkelijke, gezegende, heerlijke woes-



tijn. Zingen als in de dagen van haar jeugd,
toen de Heere haar trouwde en met haar in
een verbond kwam. Zie Jer. 2 : 2-3, Eze. 16 :
60. Zoals een man voor zijn vrouw zorgt, als
het goed is, zo zou de HEERE voor Zijn volk
zorgen. Het verbond is te vergelijken met een
huwelijkssluiting.
Het vrederijk komt. Vgl. Jes. 2 : 4 en 11 : 16;
Zach. 9 : 10. Er behoeft dan geen vrees meer
te zijn voor roofdieren en oorlogsgeweld.
Geen vijanden zullen er meer te bekennen
zijn. Overeenkomst met Lev. 26 : 6vv. In vs.
17-22 wordt het heil dat de Heere aan Israël
schenkt, bezongen met woorden, die de vervulling na de ballingschap (Jes. 41 : 18v) en
na de eerste komst van de Heere Jezus te boven gaan. Hier zijn we op de nieuwe hemel
en aarde.
Deze volkomen en definitieve vervulling
komt pas bij de wederkomst van de Heiland.
Dan is Israël de ware bruid van de Heere. Dat
staat er driemaal in vers 18-19. Ik zal u Mij
ondertrouwen. Het initiatief komt van Gods
kant. Hij zoekt toenadering. Altijd weer. Altijd de Eerste. Al bij onze doop. Wij hebben
Hem niet uitverkoren, maar Hij ons.
Een nieuw begin, een nieuw verbond (Jer. 31
: 31) een nieuw huwelijk. En dat voor eeuwig.
Allemaal te danken aan de Heere. Aan Zijn
eigenschappen als gerechtigheid, gericht,
goedertierenheid, ontferming (Ruchama!)
en trouw. Voor goedertierenheid kunnen we
hier ook lezen verbondstrouw en voor trouw
betrouwbaarheid. Als gevolg van dit alles zul-

len ze de Heere echt kennen, d.w.z. geestelijke gemeenschap met Hem hebben.
Het zal weer echt met Hem rekenen en op
Hem rekenen.
De Heere zal de behoefte van het volk verhoren. Ik zal verhoren! Vers 20. God zal Israël
weer zaaien in eigen land.
“God laat het rad van de natuur weer aan
de gang gaan”. (Henry) Wij moeten al onze
steun van God verwachten op de gewone
wijze en door gewone middelen. Zoals Israël
door de Heere verstrooid was geworden (betekenis van Jizreël, oudste kind van Hosea), zo
zal zij weer door God gezaaid worden (de andere betekenis van Jizreël) in eigen land. Wat
Hij zaait daar geeft Hij ook de wasdom aan.
De profeet ziet de gebeden van Israël als een
schakelketting. Vers 20-21. Het volk begeert
koren, most en olie. Most is jonge, maar wel
gegiste wijn. Deze drie vertegenwoordigen de

welvaart van Kanaän. Dat is het eerste gebed.
Het koren moet het op zijn beurt weer van
de aarde hebben, dat is het tweede gebed. De
aarde kan weer niets voortbrengen zonder
regen.
De aarde strekt zich dus verlangend naar de
hemel uit. Het is het derde gebed. De hemel
kan weer geen regen geven als de Heere de
sluizen niet opent. Zo roept dan de hemel tot
de God van de hemel. Het vierde gebed. Al
deze gebeden worden onverdiend gehoord
en verhoord.
Tenslotte worden nog de twee andere namen
van de kinderen van hoererij genoemd. Geen
ontferming vindend vindt ontferming en
niet Mijn volk is: Gij zijt Mijn volk. Vgl. 1 :
10-12. Het begenadigde en vertrooste volk zal
zeggen: Mijn God. Vgl. Zach. 13 : 9.
Een ontroerende en voorbeeldige tekening
van de bekering van Israël.

?

Gespreksvragen:

1) Denkt u/jij met heimwee terug aan betere tijden in uw omgang met de Heere?
Waarom was het toen beter dan nu? Wat is er aan te doen?
2) Hoe is 2 : 7 een mooie tekst voor de dankdag voor gewas en arbeid?
3) Welke plaatsen of omstandigheden kunnen voor ons woestijn zijn? Wat kun je
daar leren en afleren?
4) Kunnen we verder ingaan op de liefde en de toorn van God? Hoe zien we dat in
het leven van onszelf, onze kerk, ons land en volk?
5) Waarom was de zonde van afgoderij bijna niet uit te roeien, ondanks alles? Welke zonden
zijn in onze dagen zeer hardnekkig? Hoe kunnen we ze toch de baas worden?

Bijbelstudie N.T.
(Kol. 1:9-13)

Ds. P. van Duijvenboden

Inleiding

Voortdurend gebed (1:9a)

Na de dank de groet aan de gemeente en de
dank aan God (1-8) volgt nu een voorbede
voor de gemeente te Kolosse. Paulus maakt
de gemeente deelgenoot van datgene wat
hij tot God voor de gemeente bidt (9-13).

‘Waarom wij ook, van dien dag af dat wij
het gehoord hebben, niet ophouden voor u
te bidden en te begeren’ (1:9a). Paulus dankt
God, de Vader van onze Heere Jezus Christus,
voor het wonder dat het evangelie ingang
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Gebed om toename van de kennis van God



heeft gevonden in Kolosse. Het werk van de
Heilige Geest werd zichtbaar in geloof (in
Christus Jezus), hoop (die weggelegd is voor
hen in de hemelen) en liefde (tot al de heiligen als ook tot Paulus). Vanaf de eerste dag
dat Paulus en Timotheüs hoorden van hun
geloof, hoop en liefde hebben ze gebeden
voor de heiligen te Kolosse. Ze hebben daarin
‘niet gepauzeerd’, staat er letterlijk. Met deze
uitdrukking wordt niet bedoeld als zouden
Paulus en zijn metgezellen voortdurend in
gebed zijn. Hij bedoelt te zeggen dat in ieder gebed ook de gemeente van Kolosse een
plaats kreeg. Ze hebben ‘voor hen’ gebeden.
Met het oog op hen. Het gaat om een gebed
waarbij het welvaren van de gemeente voorop staat. Kennen wij het voortdurende gebed
voor andere christenen? Binnen mijn eigen
gemeente? Andere gemeenten? Dichtbij en
ver weg? Het gebed voor hen die vervolgd
worden? Het gebed voor hen die naast ons
gemeente zijn? Ook als we moeite hebben
met opvattingen en gewoonten binnen die
gemeenten? Paulus geeft ze steeds een plaats
in zijn gebeden, ook wanneer er redenen genoeg zijn om hen te vermanen (zie 1 Kor.).
Laten we hem daarin navolgen.
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Gebed om vervulling (1:9b)



‘Dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk
verstand’. Hier komt Paulus aan de inhoud
van zijn gebed. Hij maakt daar geen geheim
van. De Kolossensen mogen weten wat zijn
gebed voor hen inhoudt. Hij begeert dat ze
vervuld mogen worden. Letterlijk staat er ‘vol
gemaakt’. Dit is een belangrijke notie. Paulus mag weten dat het evangelie ingang heeft
gevonden. Hij schrijft aan ‘gelovige broeders
in Christus’ (1:2). Dat betekent ondertussen
niet dat Paulus meent dat ze nu alles weten
wat nodig is. Het betekent niet dat ze uitgeleerd zijn. Hij kent geen ‘gearriveerd’ christendom.
Met name noemt hij ‘de kennis van Zijn wil’.
Het woord ‘kennis’ kan ook worden vertaald
met ‘erkenning’ of ‘bewust zijn van’. Voor
christenen is het belangrijk om de Heere te
leren kennen in wat Hij wil. Paulus opent
met deze passage de mogelijkheid om ze in
het vervolg van de brief dan ook iets te leren

over de kennis van Gods wil. Dat is belangrijk
voor de mens die met God leven mag. Zijn
wil (beter) leren kennen. We kunnen hier
denken aan datgene wat ons geleerd wordt
aangaande Gods wil in de Bijbel. Denk aan
de geboden en vermaningen. Het gaat echter ook om wat God van mij wil. Wie door
genade bij de Heere is gaan horen zal gaan
bidden; ‘wat wilt Gij dat ik doen zal’?
‘In alles wijsheid en geestelijk verstand’.
Wijsheid (sophia) is een belangrijk woord
in het geheel van de brief. In Kol. 2:23 bindt
hij de strijd aan met mensen die een ‘schijn
van wijsheid’ hebben. Hier wordt gezegd dat
het kennen van de wil van God alles te maken heeft met wijsheid. Wijsheid (in het Hebreeuws chokma) was voor de Israëliet vooral
levenswijsheid. Het is de wijsheid die nodig is
om goed in het leven te staan, recht voor God
en mensen. Het is de wijsheid waar de wereld vaak moeite mee heeft en die ze veracht.
Dat herkennen we wel. Ook in onze dagen
wordt verachtelijk gesproken over datgene
wat we leren vanuit de Bijbel. Wie daar aan
vasthoudt, wordt voor ‘onwijs’ gehouden.
Helaas zelfs tot in de kerk toe. Maar met Paulus roepen we elkaar op te zoeken naar kennis
aangaande Gods wil. Die leert ons ware wijsheid. ‘En geestelijk verstand’. Het woord verstand betekent begrip, bevattingsvermogen,
inzicht. Dit begrip wordt gegeven door Gods
Heilige Geest. Je kunt stellen dat Paulus bidt
dat de Heilige Geest ze wijsheid en begrip
geeft aangaande de kennis van Gods wil.

Tot een waardige wandel (1:10)
‘Opdat gij moogt wandelen waardig de Heere, tot alle behaaglijkheid’. Wandelen is een
door en door Bijbels begrip. Het heeft de betekenis van ‘door het leven gaan’. Het gaat
om de stappen die je zet, de keuzen die je
maakt op kruispunten in het leven, met wie
(..) je wandelt. Wel, het komen tot geloof in
de Heere Jezus heeft daarmee als het goed is
ook invloed op de ‘handel en wandel’ van de
Kolossensen. Toen de Heere het verbond vernieuwde met Abraham zei Hij; ‘wandelt voor
Mijn aangezicht en zijt oprecht’ (Gen. 17:1a).
Dezelfde gedachte horen we terug in deze
woorden. Ze dienen zo te wandelen, zo te leven, als passend is voor de omgang met de

Uitgewerkt in
vier aandachtspunten
‘In alle goede werken vruchtdragende’. In het
vervolg geeft Paulus nu vier elementen die
van belang zijn als het gaat om die wandel.
Het gaat om vrucht dragen (1:10), wassen
(1:10), bekrachtigd worden (1:11) en danken
(1:12). Paulus maakt de dingen concreet. De
gemeente te Kolosse wordt niet in het ongewisse gelaten over de vraag wat nu ‘waardig
wandelen’ is. Het eerste wat Paulus noemt
is vrucht dragen. Het is de Heere Jezus Die
Zijn discipelen duidelijk heeft gemaakt dat
ze ingeplant moeten blijven als ranken in de
wijnstok (Joh. 15). Dan zullen ze vrucht dragen. Paulus noemt hier de vrucht van goede
werken. Door de goede werken een vrucht te
noemen wordt iedere gedachte als zouden die
goede werken een prestatie van ons voor God
zijn weggenomen. Wat hij met deze werken
precies voor ogen heeft gehad maakt hij niet
duidelijk. Tegelijk moeten we ons realiseren
dat hij schrijft aan een gemeente te midden
van een heidense omgeving. Zijn ‘goede werken’ niet vooral die werken die iets tonen van
de liefde en heiligheid van God? Worden ook
wij niet geroepen om iets van de Heere te laten zien in onze werken? We moeten ons realiseren dat voor velen in ons land het enige
wat ze mogelijk van God zien, ze dat zien in
de werken van christenen. Wat zien ze dan?
Vruchten van de Geest (Gal. 5:22)? Of noch
steeds werken van het vlees (Gal. 5:19-21)?

Toenemen in het kennen van God
(1:10b)
‘En wassende in de kennis van God’. Dit ligt
in het verlengde van het ‘vervuld worden met
de kennis van Zijn wil’ en het ‘waardig wan-

delen de Heere’. Het gaat om kennis die een
‘leerelement’ heeft. Wanneer ik Gods Woord
onderzoek, groei ik in kennis aangaande de
Heere. Met name dan wanneer we op de
Heere Jezus zien. Geldt dan niet voluit het
woord; ‘wie Mij heeft gezien, heeft de Vader
gezien’ (Joh. 14:9)? Dan ‘leer’ ik Hem meer en
meer kennen. Deze kennis heeft (m.i. vooral)
ook een ‘omgangselement’. Ik houd het maar
eenvoudig. Wanneer een jongen en een meisje elkaar leren kennen, kan er een moment
aanbreken dat ze besluiten om samen verder
te gaan. Zo, door ‘samen te wandelen’ leren
ze elkaar steeds beter kennen. Ik ken mijn
vrouw nu veel beter en veel dieper, nu ik een
aantal jaren met haar getrouwd ben, dan op
mijn trouwdag. Als de Heere het geeft zal ik
haar over een aantal jaar nog beter kennen.
Zo ‘groei je in kennis aangaande elkaar’. Paulus bidt dat ze zullen groeien in kennis aangaande de Heere.

Krachtig gemaakt (1:11)
‘Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de
sterkte Zijner heerlijkheid’. Opvallend is dat
steeds het woord ‘alle’ valt. Wandelen tot ‘alle
behaaglijkheid, in alle goede werken, met alle
kracht bekrachtigt, tot alle lijdzaamheid’. Het
maakt duidelijk dat Paulus hier niet wil afdingen. Paulus gaat niet uit van onmacht. Hij
gaat ook niet uit van de blijvende kracht van
de zonde. Dat is een gevaar wat christenen
nog wel eens aankleeft. We weten wel dat we
naar Gods geboden dienen te leven en waardig dienen te wandelen, maar …… die zonde
is er ook nog. ‘Volmaakt wordt het hier niet’
zeggen we dan. Paulus legt zich daar op voorhand niet bij neer (al kent hij deze werkelijkheid ook, zie Rom. 7:10v). Daarbij worden
de Kolossensen niet op zichzelf teruggeworpen. Nee, in zijn gebed voor de Kolossensen
bidt hij om kracht. Hij bidt de Heere om hen
‘sterk te maken’. Een sterkte die past bij Zijn
heerlijkheid. Zij kunnen waardig wandelen,
wanneer Hij ze kracht geeft. Paulus leert de
Kolossensen om hun kracht bij Hem te zoeken. Ze moeten bij de ‘hemelse voorraadschuur’ zijn.
‘Tot alle lijdzaamheid, en lankmoedigheid,
met blijdschap’ (1:11b). Lijdzaamheid is niet
lijdelijkheid. Ik vrees dat we dit woord nog
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Heere. Hun wandel mag niet in tegenstelling
staan met wat de Heere van ze vraagt. Daarom is de kennis van Zijn wil zo belangrijk.
Hun doel moet zijn dat ze met hun wandel
de Heere ‘behagen’. Letterlijk staat er; ‘in alles een begeerte hebben om Hem genoegen te
doen’. Wie zijn vrouw liefheeft, zal zo ‘wandelen’ dat zij daar een behagen in vindt. Paulus bidt dat de wandel van de Kolossensen zo
zal zijn dat ze daarmee hun Heere behagen.



wel eens zo vertalen. Het grondwoord betekent volharding, uithouden onder moeilijke
omstandigheden. Wanneer een kind in de
branding gaat staan en daar blijft staan, de
golven trotserend, omdat het dat wil. Dan
volhardt het. Het gebed van Paulus vraagt
om kracht voor de Kolossensen om te kunnen volharden. Om het vol te kunnen houden, ondanks tegenwerking. Om niet los te
laten, al zijn er heel veel krachten die me weg
willen trekken bij de Heer en Zijn dienst vandaan. In dat alles is ook lankmoedigheid nodig. ‘Groot van moed’ staat er letterlijk. Wij
zouden zeggen; groot van geduld. Die ‘waardige wandel’ wijst immers op het hele leven,
elke dag opnieuw. Christenen kunnen in situaties komen waarin ze dag na dag onder
druk staan hun Heiland los te laten. Dan is
lankmoedigheid en volharding nodig. Paulus
bidt tot God om die te schenken.
‘Met blijdschap’. Blijdschap is één van de
vruchten van de Geest die Paulus voorop zet
(Gal. 5:22). Het woord ziet al uit naar wat hij
in vers 12 over de dank zal zeggen. Paulus
bidt dat God de Kolossensen ook vreugde zal
schenken. Hij bidt dat ze blijmoedig zullen
volharden. Het gaat niet om ‘vrolijkheid’.
Het gaat om een diepe vreugde in de Heere.
Een vreugde die stand houdt, ook al is er tegenslag en verdrukking.
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Dankend voor Zijn gaven (1:12a)
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‘Dankende de Vader’. Paulus heeft zelf, aan
het begin van zijn brief, God gedankt voor
wat hij gehoord had aangaande de gemeente
te Kolosse. Dank (eucharisteoo) is een grondhouding van christenen tegenover de Heere.
Wat hebben ze wat ze niet ontvangen hebben. Tegelijk is het iets waar ze geregeld toe
aangespoord (moeten) worden. En wij? Worden wij gekenmerkt door een dankende houding? Weten we nog dat de Heere ons niets
verschuldigd is en we alles uit genade ontvangen? Ik ben wel eens bang dat we dingen
gewoon zijn gaan vinden die, als je er over
nadenkt, niet gewoon zijn. Het is bijzonder
dat de Heere in ons leven gekomen is. Hij
zoekt ons op. Het is bijzonder dat we keer op
keer Zijn Woord horen. Het is bijzonder dat
telkens het verlossende werk van de Heere Jezus aan ons wordt voorgehouden met de roep

om tot Hem te komen. Het is helemaal bijzonder wanneer ons hart ingewonnen is en
we ons in Hem gered weten. Zouden we dan
niet danken? Danken voor Gods liefdevolle
bemoeienis in ons leven? Paulus bidt dat de
gemeente te Kolosse een dankende gemeente
is.

Redenen tot dank (1:12b-13)
Hij geeft concrete voorbeelden waarom ze
de Heere zouden danken. ‘Die ons bekwaam
gemaakt heeft om deel te hebben in de erve
der heiligen in het licht’. Die ons geschikt
heeft gemaakt, zegt Paulus. Het werkwoord
kan ook betekenen ‘de bevoegdheid geven
tot’. Het is alsof Paulus de dank uitspreekt namens de christenen te Kolosse. Het is een uitspraak in pure verwondering. Wij, heidenen,
die leefden los van God, die afgoden hebben
gediend, ons heeft de Heere geschikt gemaakt
om te delen. Te delen in de erfenis van de
heiligen. Met deze ‘erfenis’ kijkt Paulus terug
op de ‘hoop die weggelegd is in de hemelen’
(1:5). De Heere heeft hen niet alleen waardig
geacht, maar ook waardig gemaakt om te delen in de erfenis die de Heere bestemd heeft
voor de heiligen.
‘In het licht’. Er zijn verklaarders die dit betrekken op de erfenis der heiligen. Immers,
wie met de Heere wandelt, wandelt in het
licht. Het is de toekomst van al de heiligen
om eens voor Gods aangezicht en daarmee
‘in het licht’ te wandelen. Het is een prachtige gedachte. Toch meen ik dat Paulus met
‘in het licht’ bedoelt aan te duiden dat dit
openbaar geworden is. Het is ‘publiek’ geworden dat ook zij mogen delen in de erve
van de heiligen. Dat is niet meer verborgen,
maar ‘aan het licht gekomen’. Iedereen mag
het weten dat ze waardig zijn gemaakt eens te
delen in de heerlijkheid die wacht.
‘Die ons getrokken heeft uit de macht der
duisternis en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde’. We danken
God de Vader. Waarom? Wel, zegt Paulus, Hij
is het Die ons getrokken heeft uit de macht
der duisternis. Getrokken, oorspronkelijk betekent het woord iemand ergens uittrekken.
Zoals je iemand omhoog trekt die aan de
rand van een afgrond hangt. Het wordt ook

Hier wordt het verlossingswerk helemaal op
conto van de Heere Zelf geschreven. Met
recht. Hij is het Die de mens die gevangen
zit in de schaduw van de dood verlost en
vrijmaakt. Alle voorwaarden daarvoor heeft
Hij in de Heere Jezus vervuld. De toepassing
daarvan heeft Hij in het werk van de Heilige
Geest verzekerd. Daarom wordt de Heere gedankt.
Tegelijk betekent deze vrijheid geen ongebondenheid. Er is een ‘nieuwe’ Heere. Ze zijn nu
onderdeel van het Koninkrijk van de Zoon.
Prachtig, Paulus noemt hem hier de ‘geliefde

Gespreksvragen:

Zoon’, zoals dat eens klonk op aan de oever
van de Jordaan (Luk. 3:22) en op de berg der
verheerlijking (Luk. 9:35). Ze maken nu deel
uit van Zijn koninkrijk. Daar begon Paulus
dit deel min of meer mee. Het gaat er om dat
ze de wil van God zullen leren kennen. Wie
onderdeel is van Zijn koninkrijk dient ‘waardig te wandelen’. Dat is een leven waarin de
vrucht van goede werken zichtbaar wordt.
Een leven waarin er toename is in de kennis van God. Een leven waarin Gods kracht
zichtbaar wordt in volharding, lankmoedigheid en blijdschap. Een leven in dank en verwondering dat de Heere hoop heeft gegeven.
Een leven in dank over de verlossing van de
macht van de duisternis.
Heel het gebed van Paulus is gericht op het
leven als burger van dit Koninkrijk. Daarin
worden de ogen gericht op de Koning. Wie
Hij is en wat Hij wil moet bepalend zijn in
het leven van de christen. Dat is geen plicht,
maar vrucht. Vrucht die Hij schenkt. Vrucht
die groeit uit dat wonder dat Hij Zelf ranken
heeft ingeplant in de Wijnstok (Joh. 15).
Vrucht die God wil geven op het gebed. Laten
we Paulus navolgen en zo voor elkaar bidden.
Zal dat geen zegen geven in ons midden?
Ds. P. van Duijvenboden,
Osseveldweg 20c,
7331 CP Apeldoorn,
(055) 3603770.
pvduijvenboden@solcon.nl

?

1) Paulus bidt voor de gemeente te Kolosse. Hebben andere christenen een plaats in
uw gebed? Welke christenen wel? Welke niet? Waarom niet?
2) Hoe kom ik aan de ‘kennis van Gods wil’? Vooral als het gaat om mijn persoonlijk leven? Hoe kan ik ‘groeien in de kennis van God’? Of kan dat niet?
3) Waar denken we aan bij ‘waardig wandelen voor de Heere’? Hoe maak ik dat
concreet in mijn dagelijks bestaan?
4) Paulus zet hoog in. Hij spreekt steeds over ‘alle’ (behaaglijkheid, goede werken, kracht, lijdzaamheid). Loopt deze zucht naar volmaakt leven voor God niet stuk op onze zondige werkelijkheid? Volgen we hem na in het gebed om zo voor de Heere te leven? Waarom wel?
Waarom niet?
5) Hoe kan ik leven uit de ‘kracht van God’? Kennen we daar voorbeelden van? Spreek er over
met elkaar.
6) Paulus bepleit een dankend leven. Danken we genoeg? Hoe komt het dat we zo ondankbaar
lijken te zijn?
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vertaald met ‘redden’. Paulus kwalificeert de
tijd voorafgaand aan hun geloof in de Heere
Jezus als een leven onder de macht der duisternis. Onder de macht, dat is iets wat we niet
graag horen. We menen vrije mensen te zijn.
Maar is dat de werkelijkheid van de gevallen
mens? Hebben we voldoende oog voor onze
verlorenheid? Ook mensen die je kunnen
vertellen hoe erg het met ons is gesteld, blijken toch nog veel verwachting van ‘de mens’
te hebben. Wel, dat is al teveel. Zonder God
leeft een mens onder de macht van de duisternis, de satan. Zelf kan hij zich daarvan niet
losmaken. Voor Paulus is dat zonneklaar. God
Zelf is er aan te pas gekomen om de christenen te Kolosse te verlossen. Hij is het Die ze in
een totaal andere levenssfeer heeft gebracht.
Hij heeft ze overgezet in het Koninkrijk van
Zijn Zoon.
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Van de voorzitter...
Ds. W. Westland

In de gemeente
In deze maand september gaan onze mannenverenigingen weer beginnen. Het is
fijn om elkaar weer te ontmoeten rond het
geopende Woord van God. Je hoopt voor
je persoonlijk geloofsleven er wat aan te
hebben. Om gevoed te worden met het Levende Brood, de Heere Jezus Christus. Om
toegerust te worden voor het leven van
elke dag, en kracht te ontvangen om voort
te kunnen in het strijdperk van dit leven.
En dan mag je ook iets betekenen voor de
andere leden van de vereniging. Om elkaar
te wijzen op de rijke schatten van Gods
Woord. Om elkaar te bemoedigen, en om
te leren van de levens-ervaring van anderen.
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Maar ik trek de kring nog wijder. Als het goed
is, wilt u als mannenvereniging in het midden van de gemeente staan. Niet een clubje
apart, maar een wezenlijk onderdeel van het
gemeente-leven. Laten we er over na denken,
hoe we dat in de praktijk gestalte kunnen geven. Het begint, denk ik, bij het gebed. Om
in onze vergaderingen de predikanten, de
kerkenraad en de gemeente op te dragen aan
de Heere. Wellicht is er ook de mogelijkheid
om in het kerkblad iets meer te vertellen over
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dat, wat u op de vereniging hebt besproken.
Probeer ook contact te leggen met andere
verenigingen of kringen in de gemeente,
voor een gezamenlijke vergadering. En doe
mee, als u gevraagd wordt om mee te werken
aan bepaalde activiteiten. Ik weet van een
mannenvereniging, die mee doet met het bezorgen van de kerstbakjes. Zo zal er nog wel
meer te noemen zijn.
Het is van groot belang, om als mannenvereniging een levende cel te zijn binnen uw
gemeente. Om samen te zoeken naar de opbouw van de gemeente. Om zo mee te mogen
werken aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Tenslotte
Een hartelijke groet, mede namens de andere
bestuursleden.

Opmerkelijk
Voor u gelezen
Aandacht voor de Wet van God
Over Gods Wet wordt nogal verschillend
gedacht en gesproken. Het Verlichtings-

Dr. J. Broekhuis

denken heeft eigenlijk elk zondebesef
doen verbleken: de mens kan zelf bepalen

Daarom was het een goede gedachte van ds.
H. Russcher om in de Barneveldse kerkbode
aandacht te vragen voor de wetslezing. We citeren hem: “Het zal al weer bijna twintig jaar
geleden zijn dat ik als kandidaat voorging
in een traditionele gereformeerde bondsgemeente. Getrouw had ik tot dusverre altijd de
wet gelezen uit Exodus 20, maar ik besloot
voor deze dienst eens
van die gewoonte af te
wijken en de versie uit
Leviticus 19 te nemen.
Het werd me door de
kerkenraad echter niet
in dank afgenomen. Na
de dienst werd me in de
consistorie te verstaan
gegeven dat ik zoiets
niet meer moest uithalen. “Onze kinderen
hebben vanochtend de
wet niet gehoord.” En
hoe ik ook probeerde
de ambtsbroeders ervan te overtuigen dat
Leviticus 19 ook een
wetstekst is, het mocht
niet baten. Nu zal deze
reactie niet representatief zijn voor het geheel
van de hervormd-gereformeerde beweging,
zeker niet meer anno 2006. Ook in hervormd- gereformeerde gemeenten is er een
aanzienlijke verscheidenheid gegroeid in de
liturgische vormgeving van de eredienst, ook
ten aanzien van de lezing van de wet. Soms
worden als alternatief van de lezing van Exodus 20 vermanende gedeelten uit het Nieuwe
Testament gelezen, zoals Romeinen 12. Ook
gaan stemmen op om de lezing van de wet
helemaal achterwege te laten.

Op welke plaats?
We zijn gewend dat de wet gelezen wordt aan

het begin van de eredienst, direct na het zingen van de eerste psalm. De historische achtergrond hiervan is dat de lezing van de wet
vroeger de taak van de voorlezer was. Er valt
overigens ook iets voor te zeggen om de wet
aan het begin van de dienst te lezen. In een
kerkdienst vindt een ontmoeting plaats tussen de Heere en Zijn gemeente. Als wij voor
het aangezicht van God gesteld worden, is
het goed ons van meet aan voor Hem te verootmoedigen. Echter, wanneer de geboden
klinken als richtsnoer voor het nieuwe leven, zou ook te denken zijn om de wet na de
prediking te lezen. Na de verkondiging van
het heil hoort de gemeente de geboden als
leefregel voor een leven in dankbaarheid en
antwoordt ze daarop.
Hoe dan ook, vanwege
de blijvende geldigheid
van de wet, pleiten wij
er graag voor om in de
erediensten de Tien Geboden te laten klinken.
Dat hoeft het gebruik
van andere lezingen
overigens niet uit te
sluiten.”
Terecht wordt hier gewezen op de dubbele
betekenis van de Wet
van God. We vinden
deze terug in de Heidelbergse Catechismus:
de geboden van God
laten ons onze ellende
kennen en ze zijn regel
voor de dankbaarheid.
In de eerste betekenis schrijft Paulus in
Romeinen 3: 20b : “Want door de Wet is de
kennis der zonde”. De Wet als bewustmaker.
Aan het begin van de dienst worden we door
God gegroet, Zijn grootheid wordt bezongen en we stellen ons als gemeente onder
de Wet. Zonder de geboden zouden we niet
eens weten dat we zondaren zijn. We worden
op heterdaad betrapt. Altijd weer en dan terecht aan het begin van de Woordbediening.
Tegelijk brengt de Wet Gods ons in de werkingssfeer van de Heilige Geest. Deze is bezig
om de akker van je hart rijpklaar te maken
voor de boodschap van Christus’ genade. Als
de Decaloog zo verstaan wordt, is zijn plaats

De Hervormde Vaan

wat goed en kwaad is. Diezelfde negatieve
houding kom je tegen bij hen die beweren:
wie in Christus is heeft niets meer met de
Wet van God te maken. Bij beide meningen
vergeet men dat de Tien Geboden evenals
het Evangelie openbaringswoorden van
God zijn.
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in het begin van de liturgie zinvol. Daardoor
wordt het mogelijk de genade van de geboden te beleven.
Kohlbrugge vraagt ergens: “Wat is het trouwste schepsel van God?” En hij antwoordt: “De
hond”. De hond die de hand likt van de baas,
die hem een tik gaf. De mens die door Gods

heilige wet geslagen, de hand kust die hem
sloeg. En zie, het was een doorboorde hand.
De hand van Zijn verzoening in Christus.
En je leert zingen: “…uit al den schat van ’t
grote wereldrond is nooit de vreugd in mijn
gemoed gerezen, die ’k steeds in Uw getuigenissen vond…”

De Hervormde Vaan

Boekbesprekingen
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C.H. Spurgeon: „De stem van de Goede Herder”. Uitgeverij: De Banier, Utrecht. Gebonden, 158 pagina’s. Prijs 7,50 euro.

C.H. Spurgeon: „Elke dag een belofte”. Uitgeverij: De Banier, Utrecht. Gebonden, 377
pagina’s. Prijs 23,50 euro.

In dit boek treffen we vertalingen aan van de
lezingen die Spurgeon hield in de 19e eeuw in
Engeland. Deze lezingen
hield hij voor onderwijzend personeel van de
zondagsschool om hen
toe te rusten tot hun
werk. Het is bekend dat
het zondagsschoolwerk
de liefde van zijn hart
had. De auteur wijst er
op dat kinderen van
jongs af aan in de vreze
van de Heere dienen
onderwezen te worden.
Het Evangelie is immers
niet te moeilijk voor
kinderen. Hier worden
vele goede lessen aangeboden. De ondertitel
van het boek „Praktische richtlijnen voor de
christelijke opvoeding”
komt geheel tot zijn recht. In zijn dagen
moest Spurgeon al constateren dat de kennis
van de Bijbel hoe langer hoe zeldzamer werd.
Deze volksprediker, deze kindervriend, geeft
helder onderwijs.

Dit is een nieuwe uitgave (inmiddels de 10e
druk) van het veel gelezen, bekende dagboek.
De originele titel was:
„Chequeboek van de
bank des geloofs”. De
titel is nu veranderd in
„Elke dag een belofte”,
omdat in de financiële wereld het woord
cheque verdwenen is.
Het dagboek richt zich
in de eerste plaats op
jongeren, een verzameling van 366 beloften
van God voor elke dag
één. Spurgeon schreef:
„Een belofte van God
kun je vergelijken met
een cheque”. Het originele Engelse dagboek
is voor deze herziene
herdruk niet alleen opnieuw vertaald, maar
ook is de tekst waar nodig aangepast voor de
lezer in deze tijd. Van bijna alle bijbelboeken
wordt een belofte naar voren gebracht. Een
duidelijk uitvoerig register van deze bijbelteksten is achterin opgenomen.
M. Post

Dr. C.A. van der Sluijs schrijft terecht in zijn
‘Woord vooraf’: ‘Bijzonder aanbevolen’.
M. Post

Ds. J.J. Poort: „Als God geen antwoord
geeft”. Uitgeverij: De Banier, Utrecht. Gebonden, 40 pagina’s. Prijs 6,25 euro.

Ds. J.J. Poort schreef een groot aantal boeken
en hield in het hele land lezingen naast zijn
ambtelijk werk in de gemeenten die hij diende. Hij schreef over zijn vele reizen en zijn
werk als legerpredikant. De uitgever bracht
nu het boekje „Als God geen antwoord geeft”
op de markt. Het is de derde (herziene) druk
van een bijzonder fijn boekje over het gebed.
Aan de hand van verschillende vragen over
het gebed wordt gezocht naar de juiste antwoorden: Heeft bidden wel zin? Verhoort God
mijn gebed? De auteur kent ook zijn twijfels,
zijn waaroms. In dit boekje ziet de lezer de
schrijver in zijn hart. Het is een teer kleinood,
geïllustreerd met fraaie kleurenfoto’s.
M. Post
M.E. Ropes: „Mary Jones en haar Bijbel”.
Uitgeverij: De Banier, Utrecht. Gebonden,
117 pagina’s. Prijs 7,95 euro.
Het verhaal van Mary Jones is wereldberoemd. Het heeft velen door de eeuwen heen
geïnspireerd. In het begin van de 19e eeuw
legt het jonge meisje Mary uit Wales een afstand van 40 km. blootsvoets af om een Bij-

Overlijdensberichten
De Heere kent degenen die de Zijne zijn
2 Tim. 2 : 19
Op Zijn tijd heeft de Heere uit ons midden
weggenomen, ons trouw meelevend lid

PIETER VERDUIN
in de leeftijd van 83 jaar.

bel te gaan kopen. Ze komt uit een arm gezin,
haar ouders hebben geen geld om een Bijbel
aan te schaffen. Het meisje heeft er zes jaar
voor gespaard, eindelijk heeft ze het geld bij
elkaar en gaat ze op reis. Ze komt terecht bij
ds. David Edwards, maar helaas er zijn geen
exemplaren meer, alle Bijbels zijn al verkocht
of reeds beloofd aan andere mensen. Wat een
teleurstelling, is nu alles voor niets geweest?
Deze geschiedenis boeit altijd weer. Wie dit
mooie boekje leest, beseft opnieuw hoe waardevol het bezit van Gods Woord is.
M. Post

Met verslagenheid geven wij u kennis dat de
Heere voor ons onverwachts, maar niet onverwacht op maandag 31 juli jl. heeft weggenomen ons trouw lid,

HEIMEN VAN MALESTEIN
op de leeftijd van 74 jaar.
Hij is 36 jaar aan onze vereniging verbonden
geweest, waarvan 10 jaar als voorzitter.
Zijn trouw en liefde tot het onderzoeken van
Gods woord zij ons tot een voorbeeld.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en verdere familie de troost van de Heere
toe.
Bestuur en leden van de M.V.
„Onderzoekt de Schriften” te Ermelo
Ermelo, augustus 2006.

Op 14 augustus 2006 heeft de Heere van ons
weggenomen ons trouw en meelevend bestuurslid

AART VAN SANTEN

Bestuur en leden van
mannenvereniging
„Rondom Het Woord”
te Nieuwer Ter Aa
28 juli 2006.

Zijn betrokkenheid bij onze vereniging zullen
wij missen.
De Heere schenke Zijn troost aan zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie.
Bestuur en leden van de
Mannenvereniging
„Schrift en Belijdenis” te Strijen
Strijen, augustus 2006.

De Hervormde Vaan

in de leeftijd van 81 jaar.
Het onderzoek van Gods Woord, had de liefde
van zijn hart.
De Heere schenke Zijn troost en genade, aan
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
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BOND VAN NED. HERV. MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

UITNODIGING
voor de

B O N D S D A G 2006
D.V. OP ZATERDAG 28 OKTOBER a.s.
in de OUDE KERK TE PUTTEN.
Aanvang: 10.00 uur.
Thema: „DE HEILIGE DOOP”
A G E N D A:
		

1. Opening door de 1e voorzitter ds. W. Westland.

		2. Referaat door ds. H. Visser em.pred te Barneveld:
			 „De betekenis van de doop”.
		

3. Betuiging van aanhankelijkheid aan Hare Majesteit de Koningin.

		

4. Bespreking van de ingekomen vragen.

		

5. Sluiting morgenvergadering.

		

6. Pauze van 12.00-13.30 uur.

		

7. Opening middagvergadering door de 2e voorzitter ds. J.P. Nap.

		

8. Referaat door ds. A.J. Mensink te Driesum:

			 „De praktijk van de doop”.
		

9. Zangpauze.

		10. Bespreking van de vragen.
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		11. Sluiting.
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N.B. De vragen kunnen schriftelijk worden ingeleverd. Om praktische redenen is het
onmogelijk de vragen mondeling te stellen.
Iedereen is hartelijk welkom, ook dames!
M.P. (2e secr.)

