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Gen. 3 : 15

Dit is de eerste belofte aan de gevallen mens. Zij 
bevat het gehele Evangelie en de kern van het 
verbond der genade. Zij is voor een groot deel 
vervuld. Van het zaad der vrouw, namelijk onze 
Heere Jezus, werd de hiel vermorzeld en het was 
een vreselijke vermorzeling. Hoe vreselijk zal de 
uiteindelijke vermorzeling zijn van de kop van de 
slang! Deze had al in werkelijkheid plaats, toen Je-
zus de zonde wegnam, 
de dood overwon en 
de macht van satan 
verbrak; maar haar 
wacht nog een volko-
mener voltooiing bij 
de tweede komst van 
onze Heere op de oor-
deelsdag. Voor ons blijft de belofte gelden als een 
profetie, dat wij zullen worden gekweld door de 
boze machten van onze zondige natuur en dat zo 
onze hiel zal worden vermorzeld: maar wij zullen 
zegevieren in Christus, die zijn voet zet op de kop 
van de oude slang. Misschien moeten wij dit ge-
hele jaar door het eerste deel van deze profetie bij 
ervaring leren kennen door de verzoekingen van 
de duivel en de onvriendelijkheid van de goddelo-
zen, die zijn zaad zijn. Zij kunnen ons zó verwon-
den, dat wij wellicht met onze zere hiel kreupel 
lopen, maar laten wij het tweede deel van de tekst 
aangrijpen, dan zullen wij niet worden ontmoe-
digd. Laten wij ons door het geloof erin verheu-
gen, dat wij toch zullen heersen in Christus Jezus, 
het Zaad der vrouw.
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DS. J.P. NAPMeditatie

„Ik toch heb Mijn Koning gezalfd...”,
Psalm 2 : 6a

Wij hebben een Koning!

Wij hebben een koningin, Beatrix. Zij 
hoopt eind deze maand al 74 jaar te wor-
den en mag nog steeds regeren. Belang-
rijker is, dat wij ook een Koning hebben. 
Daarmee bedoel ik niet een aardse koning, 
maar de Hemelkoning.

Psalm 2 is duidelijk een Messiaanse Psalm. 
Hij is de meest in het Nieuwe Testament ge-
citeerde Psalm, wel meer dan tien maal. En 
telkens wordt deze Psalm dan op Christus 
betrokken. Hij is de Koning, door Isrels God 
gegeven.
Helaas accepteert niemand van nature de 
koninklijke heerschappij van God en Zijn 
Christus. In vers 1 horen we daar van: Waar-
om woeden de heidenen en bedenken de vol-
ken ijdelheid?
Zie maar rondom: Syrië, Nigeria, Soedan… 
Wat een woeden. Wat een opbotsen tegen el-
kaar. Het is als met het rollen van de donder 
in de lucht. Zo liggen volken met elkaar in de 
clinch. En niet alleen met elkaar, maar vooral 
met God. Het gaat tegen de Heere en Zijn Ge-
zalfde. Tegen Zijn volk Israël. Maar ook ker-
ken worden verwoest en christenen worden 
gemarteld en gedood. Het doel van Gods vij-
and is om Zijn werk en kerk stuk te maken.

Lukt dat? Het lijkt soms van wel. Maar we-
zenlijk lukt het niet. Welnee, Die in de he-
mel woont zal lachen. God zal Zijn vijand 
verslaan en verpletteren als een pottenbak-
kersvat, vs. 9. Dat zal in het eindgericht ge-
beuren. Dan zal de Heere alle onrecht recht 
zetten.
Maar dat gericht komt niet dadelijk. Er is 
sprake van een intermezzo, in de verzen 6-8. 
Daar spreekt de Heere van Zijn Christus. Zijn 
Koning, Die Hij gezalfd heeft. Van eeuwig-
heid af. En in de tijd gezonden. Op het Kerst-
feest mochten we dat gedenken. Wij leven nu 
in de periode van de Evangelieverkondiging. 
Opdat we in het eindgericht (en ook aan het 

einde van ons leven) niet behoeven om te 
komen. Koning Jezus is bezig Zijn volk te ver-
zamelen uit Joden en heidenen, dat zalig zal 
worden. Van de einden der aarde zullen zij 
komen.

Het is dus van belang om ons niet op konin-
gen en andere wereldheersers blind te staren. 
Wij zijn zelf ook geneigd ons miniatuurko-
ninkrijkje er op na te houden. Wij worden 
opgeroepen om koning-af te worden. En de 
teugels over ons leven uit handen te geven. 

In het gericht over ons leven wordt de balans 
opgemaakt. De vraag is dan niet, wat we al-
lemaal gepresteerd hebben, of welke functies 
we hebben bekleed in het maatschappelijk 
of kerkelijk leven, maar de vraag van God 
is dan: Wat heb je met Mijn Zoon gedaan? 
Daarom zegt vs. 12: Kust de Zoon… Opdat 
wij niet zullen vergaan door Zijn toorn.

Over Gods toorn horen we meermalen in de 
Psalm. Misschien roept dat wel verzet in ons 
op. Dat kun je wel eens merken bij mensen: 
Je moet het niet teveel over de toorn van God 
hebben. Dat wordt niet erg gewaardeerd. En 
we hoeven het er ook niet altijd over te heb-
ben, maar ook niet nooit.
De bedoeling is in elk geval niet om mensen 
de stuipen op het lijf te jagen. Maar wel om 
mensen tot behoud te dringen. Om dus juist 
van de toorn van God te redden en te behou-
den. Daarom zegt vs. 12 ook: Opdat Hij niet 
toornt.
Hoe dan?
Wel, als je de Zoon van God hebt gekust. Dit 
kussen van Christus heeft een figuurlijke be-
tekenis. Het betekent zoveel als geloven, ver-
trouwen. Zo staat het ook aan het eind van 
vs. 12: “Welgelukzalig zijn allen die op Hem 
vertrouwen.” En Comrie wijst er op in zijn 
“ABC des geloofs”. Het belangrijkste is, dat 
ook wij Hem kussen. Met de kus der liefde.
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DS. L. SCHAAFSMA

Bijbelstudie O.T.
Het gezicht als spiegel van de ziel

(Prediker 7 : 1–8 : 1)

(1) Een goede naam is heel waardevol. Wan-
neer gelovigen gestorven zijn, dan zal men 
zich deze mensen zelfs na hun dood nog 
gedenken. Waarom wordt de naam vergele-
ken met olie? Dat kan ten eerste zijn omdat 
de Hebreeuwse woorden voor naam en olie 
erg op elkaar lijken. Ten tweede geeft een 
goede naam net als parfum een heerlijke 
geur aan de wijde omgeving. De bruid zegt 
van de Koning: “Uw Naam is een uitgegoten 
zalfolie, zie Hooglied 1:3. Ten derde kon-
den arme mensen lang niet altijd zalfolie 
kopen voor de begrafenis van een geliefde, 
zie Joh. 19:39 en Matth. 26:12. Deze letter-
lijke betekenis komt nog duidelijker naar 
voren in het tweede gedeelte van dit vers. 
De armen mogen dan geen specerijen heb-
ben om hun dode mee te verzorgen, maar 
de goede reputatie is veel beter en boven-
dien blijvend. Als de specerij-geur al lang 
uitgewerkt is, dan blijft de goede naam nog 
jarenlang of zelfs eeuwenlang bekend. 

(2) In dit licht bezien is het beter te gaan naar 
een sterfhuis dan naar een feestzaal. Zoals 
wel vaker gebeurd is, kijkt de Prediker naar 
het leven van de mens vanuit het gezichts-
punt van de dood. Zo lang iemand nog leeft, 
kan hij zijn goede naam bezoedelen. Maar als 
iemand gestorven is, dan spreekt de impact 
van iemands leven. Het is als met befaamde 
schilders of kunstenaars. Na hun dood wor-
den hun schilderijen duurder. Daarom zal de 
herinnering aan de rechtvaardige tot zegen 
zijn, maar teert de naam van de goddeloze 
weg, zie Spr. 10:7. 
(3) Somberheid en droefheid maakt op zich-
zelf genomen niemand zalig. Een zwaarmoe-
dig mens kan God net zo min behagen als een 
lichthartige flierefluiter. Wereldse droefheid 
en wereldse vreugde werken beide de dood. 
Geloof en bekering is nodig. Maar een mens 
die de betekenis van de dood en het gemis 

overdenkt kijkt dikwijls ernstig, zie ook Lukas 
24:17. En dat is geen slechte zaak. Je hebt er 
baat bij. De droefheid naar God werkt een 
onberouwelijke bekering tot zaligheid. Het 
is de mens beschikt te sterven en daarna het 
oordeel, zie Hebr. 9:27. De uitwerking is tot 
eeuwige zegen. 
(4) Hier blijkt waar het de Prediker om gaat. 
Het zijn de wijzen die treuren maar de dwa-
zen die zorgeloos feest vieren. De rijke dwaas 
had grootse plannen. Hij wou eten, drinken 
en vrolijk zijn, maar stond er niet bij stil dat 
God zijn ziel van hem zou eisen, zie Lukas 
12:18. Robert Mc’Cheyne kwam tot bekering 
toen zijn broer David stierf. De droefheid en 
gedachten aan dood en eeuwigheid bracht 
hem bij Christus. Hij was wijs geworden tot 
zaligheid. De psalmist bidt: “Heere, maak mij 
bekend mijn einde”, zie Ps. 39: 5.
(5) Van bestraffing en discipline van de wijzen 
kun je wat leren. Je kunt je winst doen met 
een vermaning van een wijs mens. Maar het 
gezang van de dwazen stompt echter af en er 
blijft niets van hangen. 
(6) Een dwaas mens lacht met een brede grijns 
op zijn gezicht om de bestraffing van een wij-
ze. Een dwaas mens denkt dat een wijze niet 
weet waar hij over spreekt. Maar het lachen 
van die dwaas is als het knetteren van dorens 
onder een kookpot: Veel lawaai maar weinig 
warmte.

(7) Je moet geknoei met geld en gunsten al-
tijd proberen te vermijden. Om over chan-
tage en afpersing maar niet te spreken. Soms 
laten ook wijzen zich tot deze dwaze praktijk 
verlagen. Corruptie maakt van een wijze zo 
gemakkelijk een dwaas. Je tuint er met een 
mooi verhaal al snel in en je bent bedorven 
voordat je het weet. Hoeveel mensen zijn na 
een snel financieel voordeel uiteindelijk toch 
op de koffie gekomen met steekpenningen? 
Omkoping verziekt op den duur relaties. 
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(8) De Engelsen zouden zeggen: “Tel je kui-
kens niet voordat ze uitgebroed zijn”. Veel 
mensen houden van een “quick fix”, een snel 
resultaat. Snel en gemakkelijk geld verdienen 
in een piramidespel bijvoorbeeld. Of in de sy-
node of kerkenraad er even snel een besluit 
doorheenjagen. Het breekt later nogal eens 
zuur op. Je moet het dan nog wel eens over 
doen. Prediker leert ons dat we geduld moe-
ten oefenen en wachten op het einde. Beid 
uw tijd. Pas dan valt er iets met zekerheid te 
zeggen. De tijd zal het leren. Daarom is het 
beter geduldig te zijn dan eigenmachtig en 
hoogmoedig vooruit te lopen. Een wijs mens 
verkoopt de huid van de beer niet voordat hij 
hem geschoten heeft.
(9) Haastige spoed is dus zelden goed. Onge-
duldige mensen ergeren zich al gauw aan an-
deren. Mens, erger je niet! Juist hier verraadt 
zich de dwaas, want een dwaas gunt zich geen 
tijd om zich te verdiepen in het gezichtspunt 
van anderen. Hij kan de afloop niet afwach-
ten. Daarom roept hij al heel spoedig dat hij 
het weet en dat hij alleen gelijk heeft. Of een 
zaak gewonnen heeft. Het ontbreekt hem 
echter aan zelfkennis en zelfbeheersing. En 
omdat hij zijn frustratie en misnoegen niet 
kan verbergen bederft hij de goede sfeer in 
een gezelschap of vergadering. 
(10) Een wijze weet dat het heden niet slech-
ter is dan het verleden. De reden is dat de 
wijze tijd en moeite neemt om echt alle as-
pecten van heden en verleden in zijn oordeel 
te betrekken. En dan blijkt dat dè goede oude 
tijd nooit heeft bestaan, zie Pred. 1: 9-11; 3:15 
en 6:10. Ouderen zeggen vaak: “Vroeger, toen 
wij jong waren....” en dan volgt er iets moois. 
Maar als we eerlijk zijn is het een ideaalbeeld, 
dat niet overeenkomt met de werkelijkheid 
van vroeger. Anderszijds zeggen of denken 
jongeren dikwijls: “Vroeger was het maar niks 
...”, alsof wij nu alles beter weten en doen. 
De realiteit in kerk en samenleving is helaas 
anders. Beide posities getuigen niet van wijs-
heid.
(11) Er staat: “Goed is de wijsheid, met een 
erfenis”. Een erfenis bestaat uit geld of be- 
zit. Wijsheid en bezit zijn geliefde thema’s 
voor de Prediker en we komen ze steeds weer 
tegen. Zowel wijsheid als geld zijn nodig voor 
mensen, die de zon zien oftewel het levens-
licht genieten, zie Pred. 6:5. Niemand kan 
zonder deze combinatie leven: kennis en be-
zit. 

(12) Wijsheid en rijkdom vormen als het 
ware een schaduw, een bescherming voor ie-
der mens op aarde. Maar als we nu moesten 
kiezen, dan moeten we beslist de voorkeur 
geven aan wijsheid en niet aan een erfenis, 
dus rijkdom, zie Spr. 3:13; 8:11 en 16:16. Geld 
is namelijk een onzeker bezit. Je ziet het in 
de huidige economische crisis, zie ook Pred. 
5:13. Mensen en banken waanden zich rijk 
met een groot vermogen, maar verloren in 
één klap grote kapitalen. In crisis en armoede 
komt het op wijsheid en kennis aan om toch 
door de tijd te komen.
(13) Tot nog toe ging alles over de mens zelf 
en zijn wereld. Maar nu komt God en Zijn 
handelen in beeld. Want in beeld moet wel 
duidelijk komen, dat we niet aan onszelf 
overgeleverd zijn. Zie het werk van God. We 
moeten onze ogen openen voor wat God in 
deze wereld en in ons leven doet. Ook het 
kromme in onze levensloop komt van God, 
zie Pred. 1:15. Er zijn zoveel kromme wegen. 
Denk maar eens aan oorlog en honger, ziekte 
en dood, hoe kan dat bestaan met Gods lief-
de? Denk eens aan de miljoenen door Hitler 
en Stalin omgebracht? Is dat niet zo krom als 
een hoepel? Nee, wij kunnen dat allemaal 
niet recht praten met ons splintertje verstand. 
Job riep eens uit: “Zouden wij het goede van 
God ontvangen en het kwade niet”, zie Job 
2:10? Heel ons leven is in Gods handen. Ma-
halia Jackson zingt: “Hij heeft de hele wereld 
in Zijn hand”. Maar probeer a.u.b. niet om 
God na te rekenen of ingewikkelde lezingen 
te houden over het waarom of het waartoe. 
Het is allemaal zo goedkoop. Alsof wij God 
kunnen narekenen. Alsof wij recht kunnen 
maken wat Hij krom gemaakt heeft. God doet 
immers al wat Hem behaagt, zie Ps. 115:3? 
(14) Je mag gerust volop genieten van al het 
goede dat Hij jou geeft. Elke dag is immers het 
geschenk van onze God en Vader. God zaait 
dan bloemen op je weg. Maar in de dagen van 
tegenspoed omheint diezelfde trouwe God en 
Vader je weg met dorens. Je kunt geen kant op 
of er steekt wel een pijnlijke doorn in je vlees. 
Maar ook in die dagen van tegenspoed, ziekte 
en zorgen werkt God alle dingen naar de raad 
van Zijn wil, zie Ef. 1:11. Een pot kan toch 
niet tegen de pottenbakker zeggen: Waarom 
hebt u mij zo gemaakt, zie Rom. 10:20-21? 
Ons heden en onze toekomst liggen in Zijn 
handen. Wij kunnen de toekomst niet voor-
spellen en hebben niets in de hand. Wij we-
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ten niet hoe het zal gaan als wij er niet meer 
zijn. David kon eens kiezen tussen een toe-
komstige honger, vlucht of epidemie. Maar 
hij koos ervoor om in Gods handen te vallen. 
Hij vertrouwde op Gods grote barmhartig-
heid, zie 2 Sam. 24:14.
(15) De Prediker heeft al een behoorlijke staat 
van dienst. Hij heeft het meegemaakt dat de 
gelovige jong sterft terwijl een mens, die er 
maar op los leeft een lang leven beschoren is. 
Dit is dus een voorbeeld van hoe God dingen 
krom gedaan heeft, zie vers 13.
(16) In zijn advies kiest hij de gulden midden-
weg. Het is een radicaal wettisch standpunt  
als volgens jou de rechtvaardige altijd lang 
en gelukkig moet leven en de goddeloze jong 
moet sterven. God beloont niet altijd een 
godzalig leven met hoge ouderdom. Je richt  
jezelf te gronde als volgens jou het leven moet 
verlopen volgens deze extreme wetmatig-
heid. Luther zei het in navolging van de Pre-
diker ook al: “Konsequenz führt zum Teufel” 
(Consequent-zijn leidt tot de duivel”). Trou-
wens wie op aarde kan claimen rechtvaardig 
te zijn, zie vers 20? Het is alleen maar zieke-
lijke ijver als je God afmeet aan jezelf.
(17) Maar anderzijds staat het als een paal bo-
ven water dat je met een goddeloos leven je 
dagen verkort. Je moet je van de weeromstuit 
niet fanatiek en fatalistisch in de zonde gaan 
uitleven, alsof het toch niets zou uitmaken 
hoe je leeft. Pas op, dat is levensgevaarlijk! Je 
zult dan zeker ervaren dat je de maat snel vol 
zondigt. De werkers van het kwaad vallen in 
een jammerstaat en sterven een hulpeloze en 
vreselijke dood. Wie God verlaat heeft smart 
op smart te vrezen.
(18) Onze levensloop is altijd onzeker en we 
lopen altijd achter de feiten aan. Het blijft een 
geheim hoe God alle mensen en dingen leidt 
in dit leven. In het leven met God moet je 
deze balans vinden. Als je God vreest, dan heb 
je er zelf geen moeite meer mee. God vrezen 
betekent dat je God looft en lief hebt met diep 
ontzag. Dat diepe ontzag voor God kenmerkt 
de rechte houding van de gelovige in dit le-
ven.
(19) Tien wethouders in een grote stad zijn 
met elkaar heel wat mans. Maar wie God 
vreest is nog sterker, zie Spr. 21:22. Hij of zij 
bezit iets wat een ander niet heeft, namelijk 
de vreze Gods, het begin en het principe van 
de wijsheid. De wijze vermag alle dingen door 
Christus, die hem/haar krachten geeft.

(20) Alle mensen op aarde hebben gezondigd 
en missen de heerlijkheid van God, zie 1 Kon. 
8:46a. Er is niemand, die goed doet en er is 
niemand, die rechtvaardig is of zonder zonde, 
zie Spr. 20:9. Dat gegeven behoort onmisken-
baar tot de wetenschappelijke bagage van de 
wijze.
(21) Als voorbeeld van de zonde noemt de 
Prediker achterklap. Er wordt inderdaad heel 
wat afgekletst achter de rug van mensen om. 
Jakobus meet deze zonde breeduit, want ton-
gen staan nooit stil, zie Jak. 3:1-12. Je moet 
maar niet op je achterste benen staan van elke 
roddel die over jou rondgaat. 
(22) Je staat er immers zelf ook schuldig aan? 
Hoeveel balken heb je niet in eigen oog? Dan 
kun je maar beter zwijgen over de splinter 
in andersmans oog. Ga niet op je strepen 
staan. Integendeel, je moet proberen mild en 
verdraagzaam te zijn, zeker tegenover jouw 
knecht als de mindere.
(23) De Prediker had zich erop toegelegd om 
het menselijk leven, zoals dat zich aan ons 
voordoet, te onderzoeken, zie ook Pred. 1:13. 
Maar dit experiment om wijs te worden lukte 
niet erg. Dat mag paradoxaal klinken, maar 
het is waar. Als een wijze kon hij geen wijs-
heid vergaren.
(24) Wat was dan het probleem van deze wijze 
zonder wijsheid? Hij kon niet begrijpen wat 
God aan het doen was in deze wereld, zie ook 
Pred. 3:11 en 8:17. Er gaapt een diepe kloof 
tussen hem en de wijsheid. Het is hem te diep 
en hij kan er niet bij. Hij zoekt het wel, maar 
hij vindt het niet. Deze zelfde afstand tussen 
hem en Gods handelen beleefde ook Agur, 
zie Spr. 30:1-4. Deze wijsheid en dit geheim 
blijft kennelijk onbereikbaar voor ons. Deze 
wijsheid behoort alleen aan God toe, zie Rom. 
11:33-36.
(25) Toch vond de Prediker wel het tegen-
overgestelde uit, namelijk de dwaasheid. Het 
is dwaas om een goddeloos leven te leiden. 
De dwazen leven immers alsof er geen God in 
de hemel is, zie Ps. 14:1. Hiermee legt hij de 
link naar wat hij ook gevonden heeft in het 
volgende vers.
(26) Hij vond nog een andere zonde dan rod-
del, namelijk overspel. Hij ziet de zonde ge-
personifieerd in een verleidende vrouw. Net 
als vissers met hun sleepnet op zoek zijn naar 
veel vis, zo is zij met haar uitdagende kledij 
op zoek naar mannen. De nasmaak van haar 
activiteiten met mannen is echter zo bitter 



7

D
e 

H
er

vo
rm

de
 V

aa
n 

ja
nu

ar
i 2

01
2

??Gespreksvragen:Gespreksvragen:

als alsem, zie Spr. 5:4. Een goed mens, die 
voor Gods aangezicht leeft, strijdt tegen zijn 
erotische driften. Een wijs man, die alert is, 
ontkomt aan deze verleiding. Hij zwemt als 
levende vis tegen de stroom van zijn boze lus-
ten in. Maar een man, die in de zonde leeft 
als een vis in het water is haar gewillige prooi.
(27) Stap voor stap gaat de Prediker nu zorg-
vuldig vooruit om een evenwichtige conclu-
sie te trekken. Het werkwoord “vinden” komt 
twee keer voor in dit vers. Uit zijn onderzoek 
moeten bevindingen tevoorschijn komen. En 
dat doet hij in de twee volgende verzen.
(28) In dit vers zegt hij in negatieve zin wat 
hij heeft gevonden. De vertaling is moeilijk. 
Er staat letterlijk in het eerste gedeelte: Wat 
mijn ziel steeds gezocht heeft zonder het te 
vinden is dit. Wat heeft hij dan wel gezocht 
maar niet gevonden? Dit, dat mannen beter 
zouden zijn dan vrouwen. Dat je uit duizend 
mannen wel één trouwe man kunt vinden, 
maar niet één trouwe vrouw. Eén man uit dui-
zend heb ik gevonden maar een vrouw onder 
deze allen heb ik niet gevonden. Die bewering 
is onjuist, zegt Prediker. In zijn dagen was de 
samenleving tot-en-met vrouw-vijandig. Dit 
gezegde deed toen overal opgeld. En hij heeft 
dit gezegde steeds getest op waarheid. Hij 
heeft zijn bevindingen nu allemaal op een rij 
gezet en uitgevonden dat het niet klopt. De 
stelling dat vrouwen slechter zijn dan man-
nen is vals. Het bewijs dat de Prediker geen 
vrouwenhater is vinden we zowel in vers 26 
als in vers 29 bevestigd. In vers 26 lezen we 
dat een zondaar achter een publieke vrouw 

aanloopt. Veel dwaze mannen lopen daar 
achter één vrouw aan. En nu kijken we naar 
vers 29. 
(29) Hier blijkt nu in positieve zin wat hij 
heeft uitgevonden. Hij heeft ontdekt dat 
er helemaal geen contrast is tussen man en 
vrouw. Maar dat er wel een contrast is tussen 
God en mens. God heeft de mens oprecht ge-
maakt, zie Gen. 1:27. Maar de mensen heb-
ben veel uitvluchten bedacht. Het woord voor 
“uitvluchten” komt slechts twee keer voor in 
de Bijbel. De andere plaats is 2 Kron. 26:15, 
waar het “oorlogswerktuigen” betekent. Het 
mensdom is in oorlog met God. De mensen 
zijn niet trouw gebleven aan God, maar gin-
gen en gaan nog steeds met list en bedrog te 
werk. Het mensdom wil God te slim af zijn. 
En deze listigheid is niet typisch vrouwelijk, 
maar universeel, zie ook al vers 20.
(8:1) Dat de taak van de onderzoeker moeilijk 
is, bleek ook al in Pred. 7:24. Wij beschikken 
niet over de wijsheid, maar God wel. Hieruit 
is het alleen te verklaren dat Jozef en Daniël 
dromen konden uitleggen, zie Gen. 41:38-39 
en Dan. 2: 47. Wijsheid staat te lezen op het 
gezicht van een mens. De uitstraling van een 
mens, die van God geleerd is, valt op aan ie-
dereen. Wijsheid heeft een weldadig effect. 
Zijn of haar gezicht is ontspannen. Paulus 
zegt: “God heeft ons niet gegeven een geest 
van vreesachtigheid, maar van kracht en lief-
de en bezonnenheid”, zie 2 Tim. 1:7. Zoals 
onkunde duisternis is, zo is kennis en wijsheid 
licht. Kortom, wijsheid is bij machte om een 
onaangename verschijning te veranderen. 

1. Hoe waardeert u het geven van 
  a. Heilig- of zaligverklaring van bekende Rooms-Katholieken door de paus?
  b. een onderscheiding door de Koningin?
  c. posthuum eerbetoon?
2. Wat wilde Maria zeggen met de parfum waarmee zij Jezus overgoot?
3. Wat vindt u van het gezegde: “Over de doden niets dan goeds”?
4. Waarom is het niet altijd een teken van geestelijk leven als een mens met de dood bezig is?
5. Waarom zijn degenen, die treuren zalig in Mattheüs 5:4?
6. Waarom is de tijd van vandaag zo gejaagd?
7. Waarom idealiseren wij het verleden graag?
8. Mogen wij wel zeggen dat God kromme dingen doet?
9. Vindt u dat er vandaag in kerk en samenleving nog negatief over vrouwen gedacht en ge-

sproken wordt? Waarom wel/niet?
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Bijbelstudie N.T.

DS. W. WESTLAND

1 Corinthe 13

Over Liefde gesproken...!

In het voorgaande hoofdstuk ging het over 
de geestelijke gaven. Er is wel één Heere als 
het hoofd, en één lichaam als gemeente, 
maar God geeft wel verschillende gaven 
tot opbouw van de gemeente. Zo werden 
genoemd: de gaven van profetie, kennis, 
gezondmaking en tongentaal. Vooral de 
tongentaal, het spreken in vreemde klan-
ken, stond hoog aangeschreven in Co-
rinthe. Toch wil Paulus niet, dat het ene 
gemeentelid zich gaat verheffen boven de 
anderen, omdat hij meer gaven heeft. De 
apostel zegt: ik wijs u een weg, die dit al-
les overtreft. Uiteindelijk is de liefde door-
slaggevend. Want als er liefde onder elkaar 
is, dan kan het lichaam van Christus goed 
functioneren. En daarom nu een hoofd-
stuk over de liefde.

Als ik de liefde niet had
(vers 1–3)

Hier zien we duidelijk het verband met het 
vorige hoofdstuk. Verschillende gaven (cha-
rismata) worden genoemd. Vers 1: talen van 
de mensen. Dat kan gewone taal zijn, of 
tongentaal. Ook worden genoemd: de talen 
van engelen. De vraag komt op: Hebben de 
engelen een andere, hemelse taal? Als Ga-
briël tegen Zacharias en Maria spreekt, is hij 
goed verstaanbaar. In de hemel wordt wel ge-
sproken, maar daar zijn de gevolgen van de 
spraakverwarring niet merkbaar. Maar als ik 
mij op bijzondere talen ga verheffen, en de 
liefde ontbreekt, dan ben ik net als een mu-
ziekinstrument, dat niet goed bespeeld wordt: 
trompet of cimbaal. In de heidense tempels 
worden deze instrumenten wel gebruikt om 
de mensen in extase te brengen. Nog meer 
wordt genoemd: de gave van de profetie: een 
bijzonder inzicht in de plannen van God. Of 
de gave van geloof: hier wordt bedoeld een 

krachtig geloof, waardoor je in staat bent om 
bijzondere dingen te doen. Paulus maakt hier 
een toespeling op het woord van Christus in 
Mattheüs 17: 20: bergen verzetten. Maar als 
je dan toch de liefde niet hebt. Die verdrie-
tige mogelijkheid is er: dat je met de gaven 
jezelf zoekt, en een ander geestelijke schade 
toebrengt. Je dacht iets te zijn in de gemeen-
te, maar dan ben je niets! Nog iets anders 
wordt genoemd: al zou ik mijn bezittingen 
weggeven aan de armen, maar ik doe het 
niet uit oprechte liefde. Ik doe het om door 
de mensen geprezen te worden, dan baat het 
mij niets. En zo is het ook als ik uit een stuk 
heldhaftigheid martelaar wil zijn, maar niet 
uit liefde tot God. Niet tot eer van zijn Naam. 
Dan zal het mij niet baten, als ik eenmaal 
voor de rechterstoel van God verantwoor-
ding moet afleggen.

Wat is echte liefde (vers 4 en 5)

Als we willen weten, wat echte liefde is, dan 
moeten we beginnen bij de Heere. De apostel 
Johannes zegt duidelijk in 1 Johannes 4: De 
liefde is uit God. God is Liefde, want Hij zond 
Zijn Zoon naar de aarde. En de Heere Jezus 
gaf Zijn leven over: de Zijnen lief gehad tot 
het einde (Joh. 13). De liefde wordt in Gala-
ten 5:22 genoemd als vrucht van de Heilige 
Geest. In de geloofsverbondenheid aan Chris-
tus mag die vrucht in ons leven gaan groeien. 
Daar mogen we ook om bidden. Daar mogen 
we ons ook op richten. In deze verzen wordt 
ons de spiegel voorgehouden: de liefde is ge-
duldig, vriendelijk, niet afgunstig en zij ver-
heft zich niet boven de anderen. Hier wordt 
afgerekend met verschillende slechte karak-
tertrekken van ons. Niet jezelf voorop, maar 
gericht zijn op de ander. Hoe kan ik God en 
mijn naaste het beste dienen. Bij liefde gaat 
het niet om ontvangen, maar om geven. Je 
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kunt wel boos worden, maar je moet niet ver-
bitterd worden. In je gedachten behoor je po-
sitief te staan tegenover de ander, en je treedt 
hem of haar met liefde tegemoet.

De liefde bedekt (vers 6 en 7)

Nog meer kenmerken van de christelijke lief-
de worden genoemd; ze is niet blij, als er on-
zuivere dingen gebeuren. Maar de liefde gaat 
hand in hand met waarheid en trouw. Ze is er 
niet op uit om het verkeerde verder te bren-
gen, maar ze bedekt het kwade liever met de 
mantel der liefde. Neen, dat wil niet zeggen, 
dat een christen alles maar goed vindt of alles 
maar laat gaan. Maar het betekent wel, dat 
we het goede zoeken voor onze naaste, en 
niet het kwade. Het gaat nog verder: de liefde 
gelooft alle dingen. Niet dat je je alles wijs 
laat maken, maar een houding van open-
heid en vertrouwen, zolang het tegendeel 
niet blijkt. Ook geen doemdenken. Je hoopt 
altijd weer op het positieve. Daarom kun je 
ook verdragen en volharden in tegenspoed. 
We merken: al schrijvende tekent Paulus hier 
het beeld van Christus. Hij was in de liefde 
volmaakt! Wij hebben verzoening nodig voor 
alle liefdeloosheid van ons. Nodig is de reini-
ging door Zijn bloed en de vernieuwing door 
Zijn Geest. Daarom mag ons gebed wel zijn: 
O, Zoon maak ons Uw beeld gelijk..!

Ten dele (vers 8-10)

Hier wordt ons gezegd, waarom de liefde 
meer is dan alle gaven: de liefde blijft, heeft 
de eeuwigheid in zich. Andere gaven zijn 
tijdelijk, voor de kerk hier op aarde. Na de 
wederkomst van Christus is er geen profetie 
meer nodig, want alles is dan volmaakt ver-
vuld. Talen zullen ophouden, want alle zali-
gen zullen instemmen met het hemels koor 
tot eer van de Drie-enige God. De gave van 
kennis is niet meer nodig, want dan zullen 
alle gelovigen de Heere volmaakt kennen. Nu 
is alles nog ten dele. Dat moet ons bescheiden 
maken. Wij weten nog niet alles. Maar dan 
horen we bij Paulus het verlangen naar de 
volmaaktheid. Dat zal zijn als de Heere Jezus 
terug komt. Voor het woord “volmaaktheid” 
lees ik in het Grieks het woord “teleios”. Dat 
betekent: tot zijn bestemming gekomen!

De meeste is de liefde (vers 11-13)

Paulus geeft nu enkele voorbeelden om de 
verhouding van heden en toekomst aan te 
duiden: Toen ik een kind was, dacht ik en 
sprak ik als een kind. Kinderen hebben zo 
hun eigen leefwereldje. Als het goed is, wordt 
dat anders bij het opgroeien tot volwassen-
heid. Nu ik een man ben, zegt Paulus, heb 
ik het kinderlijke weggedaan. Zo zal het ook 
zijn in de eeuwigheid. Dan zullen we besef-
fen: al ons denken en spreken hier op aarde, 
was nog maar kinderwerk. Dit moet de Co-
rinthiërs geraakt hebben. Daar waren immers 
heel wat mensen, die dachten dat ze de wijs-
heid in pacht hadden. Maar het is hier alles 
nog ten dele. In vers 12 wordt nog een ander 
voorbeeld genoemd: Kijken in een spiegel. 
Nu waren in de tijd van Paulus de spiegels 
nog niet van de kwaliteit zoals nu. Het wa-
ren meestal metalen spiegels, waarin je geen 
duidelijke afbeelding zag. Zo is ook voor ons 
lang niet alles duidelijk. Er blijven nog heel 
wat raadsels over, als het gaat om Gods Ko-
ninkrijk. Maar als de eeuwige zaligheid aan-
breekt, dan zullen we zien van aangezicht tot 
aangezicht. We zullen de Heere zien zoals Hij 
is. Dat is het blij vooruitzicht van Gods Kerk. 
Ook zullen we Hem kennen, zoals ik zelf ge-
kend ben. Wat is dat heerlijk: Hij kent mij al 
van eeuwigheid af. Hij is de eerste. Hij heeft 
mij opgezocht, en nu mag ik Hem hier op 
aarde al leren kennen. Maar eens zal ik Hem 
volmaakt mogen kennen! Paulus eindigt nu 
met de bekende tekst, die vaak op trouwkaar-
ten wordt afgedrukt. Maar wat staat hier nu 
precies? En nu blijven…. heel wat gaven in 
de gemeente hebben een tijdelijk karakter. Ze 
zijn ook niet nodig voor onze zaligheid. Daar 
tegenover worden nu drie dingen genoemd, 
die blijven. 

a) het geloof. In de Bijbel wordt het geloof in 
de Heere Jezus aangewezen als de enige weg 
om behouden te worden. We lezen ook, dat 
het geloof overgaat in aanschouwen (2 Co-
rinthe 5:7). Toch blijft het geloof als een ver-
vuld geloof en een volmaakt vertrouwen.
b) de hoop. Calvijn noemt haar de dochter 
van het geloof. De hoop is nodig om hier op 
aarde het geloof staande te houden. Maar het 
blijft in de eeuwigheid als vervulde hoop, en 
ook als een vaste hoop, dat we voor altijd bij 
de Heere zullen zijn (1 Thess. 4:17).
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Van de voorzitter... 
DS. W. WESTLAND  

??Gespreksvragen:Gespreksvragen:

Anno Domini 2012

Hier en daar lees je die oude Latijnse uit-
drukking nog wel: Anno Domini: in het 
jaar van onze Heere. Een woord met een 
diepe betekenis. Ook dit nieuwe jaar heb-
ben we ontvangen uit Gods hand. Hij is 
het, Die de tijden en de jaren in Zijn hand 
heeft. En ook in dit nieuwe jaar blijft elke 
dag van Hem. Dat geeft rust en geborgen-
heid in de stroom van de tijd. Alles wisselt 
en verandert. Maar onze levensdagen zijn 
in Gods hand. En in Hebreeën 13 : 8 lees ik: 
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelf-
de, en tot in eeuwigheid. Tegelijk is de uit-
drukking Anno Domini een Appèl. De Hee-
re geeft ons de tijd om Hem te eren en te 
dienen. Om bezig te zijn, als dienstknech-

ten in Zijn wijngaard: in ons gezin, in ons 
werk, en in de gemeente. Ook het werk van 
onze verenigingen en van onze Bond mag 
daarin dienstbaar zijn. Daar dient ons be-
leid op gericht te zijn: bezig zijn tot eer van 
God en tot zegen voor onze leden.

Namens het bestuur wens ik u allen een ge-
zegend 2012. Onze bede is, dat de Heere mee 
wil gaan in dit nieuwe jaar, en dat we 2012 
werkelijk mogen beleven als een ANNUS 
DOMINI; een jaar vàn en vóór de Heere!

Bestuursverkiezing
Elk jaar op de Huishoudelijke Vergadering is 

c) de liefde. Dat is de meeste van deze drie. 
Want de liefde is uit God, en keert terug tot 
God. In de hemel zal de liefde voluit werk-
zaam zijn. En zo zal er een volmaakte ge-
meenschap zijn tussen de Heere en Zijn kerk. 
De band van de liefde geeft de eeuwige zalig-

heid. En zo komt de mens tot zijn uiteinde-
lijke bestemming. Laten we bidden om nu al 
uit die overvloeiende fontein van Gods liefde 
te mogen leven. En de Heere geve ons het uit-
zicht op de volmaaktheid in het Koninkrijk 
van God.

1) Vers 1 spreekt over de talen van mensen en engelen. Waar moeten we dan aan 
denken?

2) Zou dat kunnen: je leven geven zonder liefde (vers 3). Zijn daar voorbeelden 
van?

3) Lees vers 4 en 5. Zet voor het woord liefde het woord “ik”. Wat is dan uw conclusie?
4) Moeten wij echt alle dingen bedekken? (vers 6) Zo nee, hoe gaan we daar mee om?
5) Wat betekent de uitdrukking: wij kennen ten dele (vers 9). Hoe kunnen wij toenemen in de 

kennis?
6) Worden als kind! Is dat in tegenspraak met vers 11?
7) Wat wordt bedoeld met vers 12: gelijk ook ik gekend ben? Kent u de oude uitdrukking: een 

gekende des Heeren? Wie zijn dat?
8) Wat betekent vers 13 voor u?



11

D
e 

H
er

vo
rm

de
 V

aa
n 

ja
nu

ar
i 2

01
2

een deel van het bestuur aftredend. Dit keer 
ds. A.D. Goijert en ds. J.P. Nap en dhr. M. 
Post. We zijn dankbaar, dat de beide predi-
kanten zich herkiesbaar hebben gesteld. Fijn, 
dat ze bereid zijn, om ook in de komende tijd 
zich in te zetten voor het werk van onze Man-
nenbond. Onze tweede secretaris, dhr. M. 
Post heeft gemeend vanwege zijn leeftijd (74) 
zich niet meer herkiesbaar te stellen. We heb-
ben daar alle begrip voor, maar zullen hem 
wel missen in ons bestuur. We komen op zijn 
afscheid later nog terug. Voor de herkiesbare 
predikanten kunnen we u al twee dubbeltal-
len voorstellen:
1) Ds. A.D. Goijert, herkiesbaar
 Ds. J. Geene te Katwijk aan Zee.

2) Ds. J.P. Nap, herkiesbaar
 Ds. C. Doorneweerd te Strijen.

Bij deze namen hebben we gelet op predikan-
ten die zich betrokken weten bij onze Man-
nenbond. Voor de vacature van dhr. M. Post 
zijn we bezig, maar konden we het dubeltal 

niet tijdig rondkrijgen. Daarover hopen we u 
in de volgende Hervormde Vaan te informe-
ren.
Volgens artikel 11,lid 3 van onze Statuten 
heeft elke aangesloten vereniging het recht 
om aan de voorgedragen dubbeltallen na-
men toe te voegen. Dit dient schriftelijk te 
gebeuren, uiterlijk 2 maanden voor de Huis-
houdelijke Vergadering, die op D.V. 21 april 
wordt gehouden. De voorgedragen kandida-
ten moeten lid zijn van een aangesloten man-
nenvereniging, en vooraf schriftelijk verkla-
ren met de kandidaatstelling akkoord te gaan! 

Tenslotte

Een hartelijke groet aan u allen, mede na-
mens de andere bestuursleden.

DS. P.J. TEEUW

In the picture
Occupy-beweging

Herhaaldelijk berichtten de kranten ons de 
laatste maanden van het vorige jaar over 
de zogenaamde Occupy-beweging. 
Wat is dit voor een beweging? 
Het is een beweging die ontstaan is als 
reactie op de mondiale financiële en eco-
nomische crisis. Men keert zich tegen de 
macht van banken en bedrijven en de in 
hun oog falende volksvertegenwoordiging. 
We kunnen ook zeggen, dat men zich keert 
tegen het kapitalistische systeem. Ik meen 
dat de beweging vooral in New York be-
gonnen is met demonstraties. Maar de be-
weging is ook overgeslagen naar Europa. 
Eerst in Zuid-Europa, maar ook in ons land 
zijn demonstraties gehouden.

Wat wil de beweging? De deelnemers betogen 
tegen sociale en economische ongelijkheid, 

tegen de hebzucht van bedrijven en tegen 
lobbyisten van de overheid. Sommige aan-
hangers stellen dat zij 99% van de Amerika-
nen vertegenwoordigen tegenover 1% ‘schat-
rijken’. Men wil dat een ieder eerlijke toegang 
krijgt tot de rijkdommen van deze wereld. Als 
doelen stelt men: einde doodstraf, einde inti-
midatie door de politie, einde welvaartsver-
schillen, einde censuur door bedrijven, ein-
de politieke corruptie, einde werkeloosheid, 
einde wanbeleid in de gezondheidszorg, ein-
de Amerikaans imperialisme en oorlog. Kort-
om, men wenst een paradijs op aarde op te 
richten. 
Het doel van de protesten is om bewustzijn 
aan te kweken bij de mensen om zich in te 
zetten voor deze doelen. 
Hoe organiseert de beweging zich?
Er zit geen organisatie achter. Er is geen lei-
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De Apostolische
Geloofsbelijdenis

En een eeuwig leven

(Artikel 12)

DS. J.P. NAP

Met dit twaalfde artikel van het Apostoli-
cum heeft deze belijdenis een indrukwek-
kende afsluiting, als aanduiding van de 
eeuwige heerlijkheid die wij door het ge-
loof in de drie-enige God ontvangen. We 
belijden hier met een machtig slotaccoord 
en in een weids toekomstperspectief. Voor 
ieder die in Christus gelooft ligt in het ver-
schiet dat hij niet verloren gaat maar het 
eeuwige leven heeft, Joh. 3:16.

De twaalf artikelen hebben hun wortels in 

dende beweging of leider. Men protesteert op 
straten en pleinen. En de communicatie gaat 
via websites en sociale media als Facebook en 
Twitter. De wortel van de beweging zit voor 
een deel in het anarchisme.
Waar heeft de beweging aanhang?
De beweging bracht in 950 steden al hon-
derdduizenden mensen op de been. Vooral 
in sterk door de economische crisis getroffen 
landen in Zuid-Europa. Maar ook in ons land 
zijn betogingen geweest.

De mensen die er aan meedoen variëren sterk. 
Een groot deel heeft anarchistische denkbeel-
den, anderen staan laag op de maatschappe-
lijke ladder, verslaafden, mensen die terug-
verlangen naar het hippietijdperk. De laatste 
tijd zijn er ook wel intellectuelen, die er zich 
bij aansluiten. 
Heeft zo’n beweging toekomst? 
Veel kampen zijn in ieder geval ontruimd. 
Maar betekent dit dat de beweging mislukt 
is? Een occupyer van het eerste uur, Robbert 
de Vries, meent, dat de Occupy-beweging in 
2012 nog belangrijker wordt. ‘We zitten nu in 

fase één: mensen bewust maken van het in-
efficiënte kapitalisme. In 2012 komt de 2e fa-
se: professionalisering, het starten van werk-
groepen, het verspreiden van informatiema-
teriaal’ (C.V. Koers).

Nu zullen niet veel lezers van de Hervorm-
de Vaan zich bij deze beweging willen aan-
sluiten. De aanhangers van deze beweging 
schoppen wel tegen het huidige economi-
sche systeem, maar echte oplossingen biedt 
men ook niet. Toch zou het met de Occupy-
beweging wel eens kunnen gaan als met een 
organisatie als Green Peace of als met een Par-
tij voor de Dieren. In het begin werd er wat 
vreemd of meewarig tegen aan gekeken. Maar 
wat zien we nu? Green Peace heeft velen be-
wust gemaakt van de milieucrisis en het mi-
lieu hoog op de politieke agenda gekregen en 
de PvdD heeft de aandacht voor het dieren-
leed omhooggestuwd. Zo zou later wel eens 
kunnen blijken dat ook de Occupy-beweging, 
als ze meer georganiseerd zal gaan worden, 
veel mensen bewust heeft gemaakt van de ge-
varen van het kapitalisme.

een doopbelijdenis uit ca. 150 na Chr. in 
Rome. Deze was korter dan de belijdenis zo-
als wij die nu kennen. In de loop van de tijd 
is deze belijdenis namelijk nog aangevuld. De 
tekst van het Apostolicum, zoals die thans al-
gemeen bekend is, komt voor in een geschrift 
uit het begin van de 8e eeuw. Karel de Grote 
heeft toen het algemeen gebruik bevorderd. 
Pas sinds de 12e eeuw is de huidige tekst offi-
ciëel in de Rooms-Katholieke Kerk in gebruik 
bij de doopsbediening.
Ook de woorden over het eeuwige leven zijn 
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Het is goed om deze positieve kant ook te 
zien: vreugde, blijdschap, God prijzen enz.
Onwillekeurig durven we vaak niet zo dui-
delijk te zeggen hoe het eeuwige leven zal 
zijn. We zeggen dan alleen wat daar niét is: 
geen rouw, ziekte, pijn, zonde e.d. Inderdaad 
wordt het zo ook in Gods Woord beschreven. 
Dat geeft aan dat een gedetailleerde beschrij-
ving van het eeuwige leven ons kunnen te 
boven gaat. Anderzijds moeten we dus de 
positieve kant niet vergeten, met name de 
eeuwige vreugde. Zoals de Catechismus die 
ook noemt in Zondag 33 over de bekering: 
Hartelijke vreugde in God door Christus, en 
lust en liefde om naar de wil van God in alle 
goede werken te leven. Ja, dat zal daar einde-
lijk volkomen zijn.
In dit alles gaat het dus om Christus. En om 
de drie-enige God. Wij worden per saldo niet 
geroepen om hemelzoekers te zijn of zoekers 
van het eeuwige leven op zichzelf, maar om 
Godzoekers te zijn. Het zal ons om de Heere 
Zelf dienen te gaan. Treffend schrijft de apos-
tel Paulus dan ook aan Timotheüs (1 Tim. 
1:1) over de Heere Jezus Christus “Die onze 
Hoop is”. Hij is de inhoud van de geloofsver-
wachting der christenen. De eeuwige vreugde 
is dan ook een vreugde in God. ‘k Zal eeuwig 
zingen van Gods goedertierenheden, Ps. 89:1.
Deze op de Heere gerichte noties relativeren 
m.i. ook allerlei vragen over een eventuele 
herkenning in de hemel van bekende en on-
bekende medegelovigen.

Het eeuwige leven ook nu al

Wij kennen ten dele. Deze waarheid over het 
aardse kennen door de gelovigen geeft aan 
dat er nog een volkomen kennen uitstaat. 
Vandaar dat de Heidelberger in Zondag 22 
spreekt over een “beginsel van de eeuwige 
vreugde” die de gelovigen nu in hun hart ge-
voelen. Doch na dit leven bezitten zij “volko-
men zaligheid”. 
Wie van ons als tijdelijke mensen zal het be-
grip “eeuwig” kunnen bevatten? In elk geval 
moeten we niet denken aan een begrip “eeu-
wig” dat “na de tijd” zal komen. Het is er ook 
al “voor de tijd”, want God is eeuwig en is 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar Hij is 
er ook nu. U begrijpt: hier kunnen wij maar 
stamelen.
De Heere Jezus bidt in het hogepriesterlijk 
gebed tot Zijn Vader: “En dit is het eeuwige 

een aanvulling op de tekst uit de 2e eeuw. 
Wel hebben zij reeds een voorbeeld in som-
mige oosterse belijdenissen.

Een of het eeuwige leven?

Over het algemeen worden de uitdrukkingen 
“een eeuwig leven” en “het eeuwige leven” 
als slot van de twaalf artikelen door elkaar 
gebruikt. Is “een” zwakker dan “het”? Dat is 
nog maar de vraag. Veel hangt hier van de in-
tonatie af. Persoonlijk zie ik vooralsnog geen 
verschil. De Latijnse uitdrukking “et vitam 
aeternam” laat beide vertalingen toe, aange-
zien het Latijn geen lidwoord kent. In de Hei-
lige Schrift (SV) heb ik alleen de uitdrukking 
“het eeuwige leven” gevonden, bijvoorbeeld 
Joh. 4:14 en 5:24 en Hand. 13:48. Daarbij 
moet opgemerkt worden dat het Grieks in 
deze teksten het lidwoord “het” niet ver-
meldt, hoewel het dat in tegenstelling tot het 
Latijn wel kent. De Herziene Statenvertaling 
vertaalt afwisselend met en zonder “het”.
Wat wij niet moeten vergeten is dat tegen-
over dit eeuwige leven iets anders staat. 
Reeds de aangehaalde woorden uit Joh. 3:16 
maken dit duidelijk. Tegenover het eeuwige 
leven staat het verloren gaan, het verderf. 
Ook in Matth. 25:46 stelt Christus deze bei-
de ter waarschuwing tegenover elkaar. Hij 
noemt daar de eeuwige pijn tegenover het 
eeuwige leven. Beide zijn dus eeuwig. Hoe 
ernstig! Het komt er dus wel op aan om in 
Christus te geloven. En om deze belijdenis 
van de twaalf artikelen van harte te beamen.

Eeuwige zaligheid

Laten wij tot de kern komen. Behalve over 
“eeuwig leven” kunnen we ook spreken over 
“eeuwige zaligheid” en “eeuwige heerlijk-
heid”. Het gaat om een eeuwig prijzen en 
verheerlijken van God. Een altijd bij de Heere 
wezen, 1 Thess. 4:17.
In de kern gaat het om de eeuwige vreugde. 
In Rom. 14:17 wijst de apostel Paulus daar 
op: Het Koninkrijk van God is rechtvaardig-
heid en vrede en blijdschap door de Heilige 
Geest. Treffend wordt deze blijdschap ook 
door de Heidelbergse Catechismus verwoord 
in de uitleg van dit 12e artikel in Zondag 22: 
nu is er een beginsel van eeuwige vreugde, 
na dit leven geniet ik volkomen zaligheid, en 
dat om God daarin eeuwig te prijzen.
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??Gespreksvragen:Gespreksvragen:

Organisatienieuws

leven, dat zij U kennen, de enige waarach-
tige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden 
hebt”, Joh. 17:3. Dit is het leven met God. 
Dit kennen van God is het eeuwige leven. 
Welnu, dit kennen is nu ten dele, maar straks 
volkomen. Dan zullen wij Hem zien gelijk Hij 
is, 1 Joh. 3:2.
Dit eeuwige leven worden wij deelachtig 
door het geloof. Zodra wij geloven. Het ge-
loof heeft iets voorlopigs, want het zal na dit 
leven overgaan in aanschouwen, 2 Cor. 5:7. 
Vandaar dat het geloof ook nog zo aange-
vochten wordt. Het behoort bij deze aardse, 
zondige bedéling. Maar het aanschouwen in 
het eeuwige leven wordt niet aangevochten. 
Dat behoort bij de hemelse, zondeloze bedé-
ling.

Begin en einde

De twaalf artikelen beginnen met de belijde-
nis van God de Schepper. Zij eindigen met 

de belijdenis van het eeuwige leven. Dat is 
de voltooide schepping. Alle zonde en onge-
rechtigheid die door de zondeval in de wereld 
kwamen zullen verdwenen zijn. Dankzij het 
werk van Christus dat in deze geloofsartike-
len zo breed wordt uitgejubeld, en dankzij 
het werk van de Heilige Geest, dat hier even-
eens volop aan de orde komt.

We kunnen het begin en het einde ook nog 
op een andere manier met elkaar verbinden. 
Persoonlijker. Deze belijdenis eindigt met 
“Amen”. Hoewel dit woordje in de officiële 
versies er meestal niet bij staat. Het gaat er 
wel terdege om dit belijden persoonlijk te be-
amen. En “amen zeggen” is niets anders dan 
“geloven”. Zo zijn we weer terug bij de eerste 
twee woorden: Ik geloof, oftewel “credo” (La-
tijn: ik geloof) dat nog wel eens als opschrift 
boven deze belijdenis staat. Hoe heerlijk om 
zo de Heere te geloven en te belijden! Week 
op week.

1. Credo, ik geloof, amen… Is dat allemaal niet veel te zeker? Behoort ook de twij-
fel niet bij het geloof?

2. Eeuwig leven… Is het wel goed om daar apart bij stil te staan? Een christen heeft 
toch ook zijn roeping hier en nu?

3. Mag het persoonlijk: herkent u in uw leven de woorden over de voorlopige 
vreugde nu en het verlangen naar de volmaakte vreugde straks?

De volgende wijzigingen hebben plaats ge-
vonden:

1) de Streek „Nijkerk” (blz. 16) heeft een 
nieuwe voorzitter: ds. J. Veldhuijzen, Aalt-
sengoed 52, 3882 KH Putten.
2) de MV „de Heere is onze Banier” te Brand-
wijk (blz. 3) heeft een nieuwe voorzitter: 
dhr. J. den Dunnen, Julianastraat 4, 2974 BG 
Brandwijk.
3) de MV „Schrift en Belijdenis” te Capelle 
a/d IJssel (blz. 19) heeft een nieuwe voorzit-
ter: dhr. L. Molenaar, Louis Couperusplaats 
115, 2902 XC Capelle a/d IJssel; en een nieu-
we secretaris: dhr. R.A. Plug, Blondeelstraat 
34, 3067 VA Rotterdam.

4) het adres van de penningmeester van de 
MV „Schrift en Belijdenis” te Bolnes (blz. 19)  
is gewijzigd: dhr. L. van ’t Zelfde, Ankerplaats 
50, 2987 RA Ridderkerk.
5) het adres van de secretaris/penningmees-
ter G.P. Verbeek van de MV „Calvijn” te Rid-
der-kerk (blz. 20) is gewijzigd: Bloemenstraat 
47, 2891 BD Ridderkerk.
6) de MV „Paulus” te Ridderkerk-Oostendam 
(blz. 20) heeft een nieuwe penningmeester: 
dhr. P. Koert, Polderland 14, 3344 EE Hen-
drik Ido Ambacht.

Met vriendelijke dank voor uw medewerking,
Ds. J. van Dijk, secr.
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl
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Vakantieweken Alleenstaanden

De commissie Vakantieweken Alleenstaan-
den van de Hervormde Vrouwenbond or-
ganiseert in de zomer opnieuw drie vakan-
tieweken. Deze weken zijn bedoeld voor 
alleenstaande mannen en vrouwen.

Onder leiding van een predikant en andere 
stafleden kunt u er eens een week helemaal 
uit. De Bijbel staat centraal, zodat u niet al-
leen uitrust maar ook bemoedigd wordt door 
gezamenlijke kerkgang, gesprek, zang, avond-
sluitingen en bijbelstudie. Er is volop ruimte 
voor ontspanning en gezelligheid, een wan-
deling of fietstocht. De week is geheel ver-
zorgd en het vakantieverblijf is uitstekend 
van kwaliteit. Mogen we u, D.V., begroeten?
Voor onze gasten geldt dat zij zich helemaal 
zelfstandig kunnen verzorgen.
Wij bieden u de keuze uit de volgende moge-
lijkheden:

Hotel ‘Braams’ in Gieten,  7 - 14 juli 2012

Hotel ‘De Leijhof’ in Oisterwijk,  21 - 28 juli 
2012

“Het Brandpunt” in Doorn,  4 - 11 augustus 
2012   

Voor inlichtingen en aanmelding kunt u te-
recht bij: mevr. J. Dijs-Oudshoorn, tel.: 079-
3413487.
Ook een vakantiegids, waarin alle vakan-
tieweken van de Hervormde Vrouwenbond 
staan, kunt u bij haar aanvragen.
www.hervormdevrouwenbond.nl.

Boekbesprekingen
Arnoldus Rotterdam: “Sions Roem en Sterk-
te.” Uitgeverij “de Banier”. Utrecht. Gebonden, 
540 pag.  Prijs € 29,90.

Eén van de drie belijdenisgeschriften van de 
Reformatie is de Nederlandse Geloofsbelijde-
nis. Kort gezegd: de NGB. Het is ons oudste 
vaderlandse belijdenisgeschrift. Dit jaar is het 
450 jaar geleden dat  Guido de Bres in 1561 
dit geschrift voltooide. Eén van de eerste ver-
klaringen is geschreven door ds. Arnoldus 

Rotterdam (1719-1781). Hij was predikant in 
Zuilen en Steenwijk. Deze heldere verklaring 
is ontstaan uit preken over dit belijdenisge-
schrift. Elk artikel wordt aan de hand van vra-
gen en antwoorden behandeld. De vraag – en 
antwoordstructuur is ons bekend van de Hei-
delbergse Catechismus. Ds. A. Rotterdam koos 
deze catechismusvorm als didactisch middel 
om de gemeente te bereiken. “Sions Roem en 
Sterkte” is een krachtig pleidooi voor handha-
ving van de gereformeerde belijdenis. In 1934 
verscheen een heruitgave. Nu verscheen deze 
nieuwe uitgave in de huidige spelling. De oor-
spronkelijke tekst is hierbij niet herschreven of 
op enige manier aangepast. Aan zijn verklaring 
laat de auteur een gedetailleerde beschrijving 
van de ontstaansgeschiedenis van de NGB 
vooraf gaan.  In  de loop der jaren zijn er  niet 
zoveel verklaringen over dit belijdenisgeschrift 
verschenen, over de Heidelbergse Catechismus  
immers  tientallen. De daadwerkelijke kennis 
van dit rijke geschrift lijkt steeds meer af te ne-
men.  Er is geen belijdenisgeschrift dat zo be-
scheiden als uitvoerig spreekt over de toekomst 
van Gods Kerk.  Neem en…. bestudeer!

M. Post

Anders dan je droomde? Paperback, 315 pagi-
na’s, prijs e 9,95. Schrijver is Paul David Tripp, 
hoogleraar pastorale zorg aan het Reedemer Se-
minary in Dallas. 

Dat is de titel van een boek, waarin de schrijver 
ingaat op de vraag: waar het echt om gaat in 
je huwelijk. Het gaat niet zozeer om ernstige 
problemen in het huwelijk, maar wel als we ge-
confronteerd worden met teleurstellingen. Als 
het anders gaat in je huwelijk dan je verwacht 
had in de relatie met elkaar. De auteur gebruikt 
herkenbare voorbeelden uit de praktijk en dat 
maakt dat het boek goed leesbaar is en dat de 
inhoud heel dicht bij komt. Bijbelse adviezen 
worden aangereikt in dit boek. Van harte aan-
bevolen. 
                                                                       J.v.D.

Ds. M.J. Kater, Geloof je dat nu echt? 
Antwoorden op kritische vragen over het 
christelijke geloof, De Banier, 2011, 187 blz., 
prijs € 9,95.

Als we in contact treden met mensen buiten 
de kerk, komen er allerlei vragen aan de orde, 
zoals: Jezus kan toch nooit de enige weg tot God 
zijn? Hoe kan een liefdevolle en almachtige 
God zo veel lijden toestaan? Waar komt het 
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Overlijdensbericht

„Groot is Uw trouw, o Heer”
 
Met droefheid geven wij u kennis dat de 
Heere, voor ons zeer onverwacht, heeft weg-
genomen op - 9 december 2011 - ons lid
 

JACOBUS LIJBERS
 
in de leeftijd van 78 jaar.
 
De Heere vertrooste en versterke zijn naaste 
familie.
 

Bestuur en leden van de mannenvereniging
“DEO - GRATIA” te Zetten

 
Zetten, december 2011.

kwaad vandaan? Al die wonderen in de Bijbel 
zijn toch niet echt gebeurd? Is de bijbel het 
woord van God? Het is niet gemakkelijk om 
op dergelijke vragen een antwoord te geven. 
De vragen leven niet alleen buiten de kerk, 
maar het zijn vragen die we in de kerk ook 
tegenkomen. Ds. Kater, christelijk gereformeerd 
predikant en docent apologetiek en dogmatiek 
aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, 
geeft in dit boek waardevolle informatie. Het 
boek, waar intussen een tweede druk van 
verschenen is, is een gids bij de plaats die we 
in de samenleving innemen. We kunnen het 
daarom van harte aanbevelen. Jongeren en 
ouderen worden op een goede manier toegerust 
om het gesprek met niet-christenen te voeren. 
Het is de opdracht van de Heere: ‘… wees altijd 
bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die 
u rekenschap afeist van de hoop, die in u is.... 
(1 Petrus 3:15).

Ds. J.H. Lammers

De Torah, De vijf boeken van Mozes, in de se-
rie: Vragen naar het Woord, deel I, uitg. Gouds 
Leerhuis en De Groot Goudriaan, 2011, 136 
pag., prijs € 14,50.

De werkgroep Gouds Leerhuis organiseerde in 
2010-2011 een serie lezingen over de vijf boe-
ken van Mozes, waarvan dit boekje de weerslag 
is. Boeiend onderdeel zijn de afbeeldingen van 
een aantal gebrandschilderde glazen van de St. 
Jan te Gouda, die met het betreffende bijbel-
boek te maken hebben. De auteurs zijn ds. P.L. 
de Jong, ds. W.M. Dekker e.a.
Zo goed als alle auteurs proberen een weg te 
vinden over de vragen van de tijd van ontstaan, 
het auteurschap van Mozes e.d. Of ze daar al-
tijd echt uit komen, mag de lezer beoordelen. 
Wat ook opvalt is de constatering  dat deze 
bijbelboeken in de christelijke kerk niet popu-
lair zijn, niet meer functioneren en dergelijke 
opmerkingen. Daar signaleren zij wel een pijn-
punt. Om hier uit te komen, geeft Prof. dr. A. 
van de Beek in het slothoofdstuk over de Torah 
in het algemeen leerzame opmerkingen over 
het lezen van het Oude Testament in het licht 
van Christus. Het lezen van de wet volgens de 
joodse uitleg noemt hij “de omgekeerde we-
reld”, pag. 126. Hier ligt veel stof tot nadenken.

JPN.

Ds. P. van Ruitenburg: “Diep ontzag. Waarom 
genade zo’n wonder is.” 
Uitgeverij Den Hertog, Houten.
Paperback, 219 pag. Prijs € 14,50.

In deze bundel van ds. P. van Ruitenburg, sinds 
1996 verbonden aan de Netherlands Reformed 
Congregation te Chilliwack in Canada, worden 
vier thema’s behandeld: God en de zonde, de 
vrijheid Gods, de bekering en het ongeloof. 
De scribent noemt deze onderwerpen min of 
meer schokkend. Hij schrijft in zijn “Woord 
vooraf”: “Gods Woord is tegendraads, soms 
schokkend. Dat geeft op zichzelf niet, want 
wij moeten wakker gemaakt worden en mo-
gen niet in slaap vallen. Misschien zouden we 
hier en daar wat in de Bijbel willen verande-
ren of overslaan. Daar kom je echter bedrogen 
mee uit.” In de ruim veertig korte hoofdstuk-
jes van enkele bladzijden, kan de lezer begin-
nen en eindigen zonder het verband kwijt te 
raken. Om een algemene indruk van dit boek 
te geven volgen hier enkele onderwerpen die 
besproken worden: De vrijheid van God, Hij 
mag met het Zijne doen wat Hij wil. Het gaat 
ook over onze volle verantwoordelijkheid en 
de onmogelijkheid om als mensen neutraal te 
blijven tegenover de Zaligmaker. We zijn voor 
of tegen Hem. Het ongeloof, de zonde tegen de 
Heilige Geest, de wraakpsalmen, waarom God 
Zijn kinderen toch zo klein houdt. Onderwer-
pen waarbij het op scherp staat en contrasten 
zichtbaar worden. Kortom het Evangelie is niet 
naar-de-mens maar wel voor-de-mens. Geloofd 
zij God met diep ontzag.

M.P.


