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Hij komt terug!      Handelingen 1  : 11

Velen vieren de eerste komst van onze Heere; laten 
wij onze gedachten wenden naar de belofte van 
Zijn tweede komst. Deze is even zeker als de eerste 
komst, en zij ontleent daaraan een grote mate van 
haar zekerheid. Hij, die kwam als een nederig man 
om te dienen, zal zeker komen om het loon van 
Zijn dienst in ontvangst te nemen. Hij, die kwam 
om te lijden, zal niet dralen om te komen regeren.
Dit is onze heerlijke hoop, want wij zullen in 
Zijn vreugde delen. Thans moeten wij ons schuil 
houden en vernedering ondergaan, evenals Hij, 
toen Hij hier bene-
den was. Maar wan-
neer Hij komt zal dat 
onze openbaarwor-
ding zijn, zoals het 
ook Zijn openbaring 
zal zijn. Gestorven 
heiligen zullen leven 
bij Zijn verschijning. De belasterden en verachten 
zullen stralen als de zon in het Koninkrijk van hun 
Vader. Dan zullen de heiligen verschijnen als ko-
ningen en priesters, en de dagen van hun rouw 
zullen worden beëindigd. De lange rust en de on-
begrijpelijke glans van een duizendjarige regering 
zal een overvloedige vergoeding zijn voor de eeu-
wen van getuigen en strijden.
O, dat de Heere wilde komen! Hij is op komst! Hij 
is op weg en reist snel. Het geluid van Zijn na-
dering moet als muziek zijn voor ons hart! Klept 
luid, gij klokken van de hoop!
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DS. W. WESTLANDMeditatie
Levende Hoop!

„Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons,
overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop,

door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.                              
(1 Petrus 1 : 3)

- Openingswoord op de Huishoudelijke Vergadering op 21 april 2012 te Gouda

Mijn openings-woord begin ik met een vraag? 
„Wat betekent de Opstanding van Christus 
voor u?”
Ik kan mij vergissen, maar ik denk, dat ve-
len zullen zeggen: Pasen betekent, dat Chris-
tus de dood heeft overwonnen. En dat er nu 
leven mogelijk is, ook ná de dood. Christus’ 
opstanding geeft uitzicht over dood en graf 
heen. Hij heeft het beloofd: Ik ben de opstan-
ding en het Leven. Wie in Mij gelooft, zal le-
ven, al was hij ook gestorven. 

Hier en nu

Toch is er méér te zeggen. Want de opstanding 
van Christus heeft ook betekenis voor het leven 
hier en nu, op deze aarde. Want de vrucht van 
Pasen is voor Gods kerk ook het nieuwe leven 
in het geloof. Pasen betekent een levende hoop, 
midden in ons moeitevol bestaan. Levende 
hoop in een wereld vol wanhoop. Dat wil Petrus 
ons laten zien in zijn eerste Zendbrief. Hij stuurt 
deze brief aan de „vreemdelingen”, verstrooit in 
Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bythinië.
Landstreken in het tegenwoordige Turkije. We 
kennen deze  namen uit Handelingen 2. Toen 
hadden ze de Pinksterpreek van Petrus in Jeruza-
lem gehoord, en waren tot geloof gekomen. Na-
derhand waren ze weer naar huis gegaan, en nu 
leefden ze als verstrooide christenen, midden 
in een heidense omgeving. Dat maakte het niet 
gemakkelijk. Ze moesten ervaren, wat de Heere 
Jezus al gezegd had: In de wereld zult u verdruk-
king hebben. Ze werden slecht behandeld door 
de mensen in hun omgeving, en stonden vaak 
alleen. Petrus noemt ze hier „vreemdelingen”. 
Ja, zo werden ze bekeken door de anderen: wat 
waren dat voor vreemde mensen, die christe-
nen?
Ze waren inderdaad vreemdelingen op aarde, 
want ze waren pelgrims, op reis naar een beter 

vaderland. Kennen wij daar ook iets van? Niet 
echt thuis in deze wereld? Door Gods genade 
werd er een heimwee in uw hart geboren. Heim-
wee, om eenmaal voorgoed bij de Heere te zijn. 
Ontbonden te wezen en met Christus te zijn, 
dat is mij verreweg het beste! Wel, dan kun je 
het in deze wereld moeilijk krijgen. Dan krijg je 
de stroom tegen. Maar dat is niet zo erg, want de 
Heere komt er in mee. Hij wil voor Zijn volk een 
schild zijn in het strijdperk van dit leven. En dat 
mochten nu ook deze „vreemdelingen” in Tur-
kije ervaren. Want nu krijgen ze een brief van 
Petrus. Om hen te onderwijzen in de dingen 
van het geloof, maar ook hen te bemoedigen: 
Kijk niet alleen op de moeilijke omstandighe-
den. Maar zie omhoog. Zie op het werk van God 
in uw leven! 

Een hoge lofzang

Petrus zet dan in met een hoge lofzang: Gepre-
zen, geloofd zij de God en Vader van onze Hee-
re Jezus Christus. Ik vraag u: Zingt u mee met 
Petrus, om de Heere te prijzen? Nee, dat is niet 
vanzelfsprekend. Want we kunnen wel gauw 
wat zeggen, maar weten we, waar we het over 
hebben?
Om mee te komen in deze hoge lofzang, moe-
ten we maar laag beginnen. In de diepte. Want 
hier wordt over wedergeboorte gesproken. En 
dat is voor ons allen nodig. Want in Adam heb-
ben wij de Heere verlaten. Door onze zonden 
zijn we bij de Bron van het Leven vandaan gelo-
pen. En dat betekent de dood. Het dodelijk ver-
gif van de zonde tast ons hele bestaan aan: Ons 
verstand is verduisterd, ons hart is zo doods, zo 
koud, en onze wil gaat dwars tegen de Heere in. 
Ik verzet me, zolang ik kan. Daarom is een radi-
cale vernieuwing nodig. Daar is geen opknap-
pen meer aan.
Maar hóe zal dat nu kunnen? Want ik kan dat 
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DS. L. SCHAAFSMA

Bijbelstudie O.T.
Jong geleerd is oud gedaan (Prediker 11 : 1–12 : 7)

Eind goed, al goed (Prediker 12 : 8–14)

toch zelf niet maken, zegt u. Neen, maar de 
Heere wil dat geven. Hoe zegt Petrus dat: door 
de opstanding van Jezus Christus. Hij is gestor-
ven aan het kruis. Maar wat méér is, Hij is ook 
opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen in al 
zijn facetten: de lichamelijke dood, de geeste-
lijke dood en de eeuwige dood. Er gaat van de 
opstanding van Christus zo’n kracht uit, dat ik - 
die dood ben in de zonden en de misdaden - tot 
nieuw leven kom.

Nieuwe hoop

U vraagt nog verder: hoe gebeurt dat dan? Door 
de prediking van het Woord en de werking van 
de Heilige Geest. Ik ga horen, zoals ik nog nooit 
gehoord heb. Het Woord van God wordt het 
zaad van de wedergeboorte. Er komt hoop, waar 
geen hoop meer was. Denk aan de Emmaüsgan-
gers: wij hoopten... verleden tijd. Maar toen de 
Heere Jezus Zich bekend maakte, brak het licht 
door in de duisternis. Nieuwe hoop, door de op-
standing van Christus. En zo is het ook vandaag 
nog. Waar Christus Zich bekend maakt door 
Zijn Woord en Geest, daar komt er nieuwe hoop 
in je leven. En dat is niet zomaar een zwakke, 
vage hoop. Ik hoop het, zeggen we, en we zijn er 
niet zeker van. De Kanttekening van de Staten-
vertaling zegt: Dat is een hoop, die in ons wak-
ker en vast is, en die alle zwarigheden overwint. 
Levende hoop!
Ik hoor iemand zeggen: maar bij mij is het altijd 
niet zo levend. Hoe komt dat? Dat ligt toch niet 
aan de Heere! Zelf weer zo afgedwaald. U bent 
zo druk met het leven van elke dag. Er is zoveel, 
dat u in beslag neemt. Er kwamen nieuwe zon-
den, en de hoop verflauwt. Dan opnieuw het 
anker uitwerpen in de vaste grond van Christus’ 

verzoeningswerk. Want dat zult u met Psalm 
43 ervaren: “Uw hoop herleeft naar Zijn gebod, 
Mijn Redder is Mijn God”. Zonder Hem kan het 
niet. Maar schuilend bij Christus is er levende 
hoop.

Rekenschap geven van deze hoop

Om Christus’ wil mag er levende hoop zijn. In 
je geloofsleven. Ook in je dagelijks leven. Wan-
neer er zorgen zijn in je gezin. Of moeilijkheden 
op je werk. Wanneer het in het kerkelijk leven 
niet gemakkelijk is. Wanneer je soms alles te-
gen krijgt, en als een vreemdeling over de aarde 
gaat. Neen, dan hoeven we niet door te gaan 
met de moed der wanhoop. Door de opstanding 
van Christus is er levende hoop. Hier en nu. En 
zo kunnen we in de kracht van Zijn opstanding 
doorgaan in de strijd. Want er is uitzicht. Dat is 
het kenmerk van de christelijke hoop. Ze richt 
zich op de toekomst. De grote toekomst van 
Christus’ wederkomst. De nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde voor allen, die in Hem geloven!
En daarom mogen we vrijmoedig rekenschap 
geven van de hoop, die in ons is: Getuigen 
van de hoop, op de mannenvereniging, in uw 
kerkelijke gemeente, en ook daarbuiten, op je 
werk en waar dan ook. Want de hoop van een 
christen is niet tevergeefs. Het is niet een mooie 
zeepbel, die toch uit elkaar spat. Maar de chris-
telijke hoop wordt vervuld in het Koninkrijk 
van God. En daarom toch maar meezingen met 
Petrus. Al is het een hoge lofzang. Door Gods 
genade meezingen in diepe verwondering: Ge-
loofd, geprezen zij de God en Vader van onze 
Heere Jezus Christus; Die ons heeft wedergebo-
ren tot een levende hoop, door de opstanding 
van Christus uit de doden.

Inleiding

Onwetendheid ten aanzien van Gods 
handelen mag ons nooit fatalistisch ma-

ken. We mogen nooit bij de pakken gaan 
neerzitten, maar wij moeten de middelen 
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gebruiken. Sterker nog, Prediker leert ons 
alle middelen te baat te nemen, ook als we 
denken dat het niets uithaalt. Theoretise-
ren en speculeren over het eindresultaat 
brengt een mens tot lijdelijk afwachten 
en dat is uit den boze. Dat geldt voor de 
prediking, dat geldt voor het geestelijk le-
ven, maar dat geldt evenzeer ook voor dit 
tijdelijke leven. Vroeger lazen wij thuis 
het interkerkelijke weekblad “De Vriend 
van Oud en Jong”. Prediker is zo’n vriend. 
Hij geeft gezond en nuchter advies aan 
mensen in de bloei en kracht van het le-
ven, maar ook aan mensen die hun aardse 
loopbaan er goeddeels op hebben zitten. 
God is onze Schepper, maar Hij is ook onze 
Rechter. Hij staat aan het begin maar ook 
aan het einde van ons leven. Sterven is 
God ontmoeten. Die laatste ernst toont de 
theologische diepte en hoogte van dit niet 
eenvoudige bijbelboek.

Voor lijdelijkheid is geen excuus

(1) Het water is altijd in beweging. Een rivier 
stroomt uit de bergen naar de zee. Alles wat 
je in het water gooit wordt meegevoerd. Als 
je er brood in gooit, wie gaat dat dan opeten? 
Dat weet je nooit van tevoren. Eén ding is 
zeker: als je er niets in gooit, dan bereik je 
er ook niemand mee. Stop je brood niet in 
de diepvriezer, het zal uitdrogen. Leg het niet 
in de kast, het zal verschimmelen. Maar doe 
er wat mee. Als je het brood op het water 
gooit, dan zul je er op den duur achter ko-
men dat het wonderen gedaan heeft. Het gaat 
bij brood niet alleen om liefdadigheid, dat is 
een onnodige versmalling van de betekenis. 
Investeer je tijd, geld, je talenten en energie 
gerust in mensen en dingen die de Heere op 
je weg brengt. De kost gaat nu eenmaal voor 
de baat uit. Je hebt er wel geloof voor nodig, 
maar het is het resultaat ruimschoots waard!
(2) Maar als je dan je brood over het water 
gooit, dan is “spreiding” het toverwoord. De 
getallen zeven en acht staan voor veel (Amos 
1 en 2; Spr. 30:15–30). Je moet tijd, geld, ta-
lenten verdelen over verschillende dingen. 
Je moet wel alles investeren uit liefde voor 
de zaak van de Heere en voor Zijn Konink-
rijk. Maar wed niet op slechts één paard. Dat 
kan totaal verkeerd uitpakken en vaak is er 
dan geen weg terug meer. De mensen, die 

bijvoorbeeld al hun geld bij de DSB-bank in 
bewaring hadden gegeven, konden dat niet 
meer terugdraaien toen ze zagen dat de bank 
failliet ging. Dit fiscale voorbeeld gaat ook op 
voor heel veel geestelijke zaken. Zorgvuldig-
heid gepaard met nuchterheid is daarom al-
tijd op zijn plaats. 
(3) Wij kunnen pas zeggen hoe de dingen 
lopen nadat we de voldongen feiten zien. 
Vooraf weten wij helemaal niet welk kwaad 
er over de aarde komen zal. Pas als de wolken 
vol zijn, gieten ze regen uit. Pas als een boom 
gevallen is, weten we welke kant hij op geval-
len is. Maar wie kan van tevoren een zinnig 
woord zeggen over de tijd van de regen en de 
plaats van de boom? Zegt Jakobus niet dat we 
niet weten wat morgen gebeuren zal omdat 
ons leven uiterst onzeker is (Jak. 4:14a)? Ten 
eerste zegt dit vers dat wij geen voorkennis 
hebben van de gebeurtenissen en ten tweede 
dat wij geen enkele grip hebben op de loop 
ervan. Het moet ons voldoende zijn te weten 
dat er geen mus op aarde valt zonder onze 
God en Vader, Schepper van hemel en aarde 
(Matth. 10:29).
(4) Ik herinner mij een toespraak van wijlen 
ds. B. Haverkamp over dit vers op een GZB-
zendingsmiddag veertig jaar geleden. Hij be-
trok dit vers op de zending. De omstandighe-
den en de vooruitzichten kunnen ongunstig 
lijken, maar je moet niettemin tot handelen 
overgaan. Bij harde wind zaaien kan beteke-
nen dat het zaad op de verkeerde plek terecht 
komt. Maar niet zaaien is geen optie. Oog-
sten tijdens regen is niet wijs. Maar dit vers 
zegt dat de boer op de wolken blijft zien en 
daarom besluit niet te gaan oogsten. Maar als 
je blijft wachten op een wolkenloze dag dan 
weet je zeker dat je hele oogst verloren is. Hoe 
vaak zitten onze weersvoorspellingen er niet 
naast? Conclusie: laat vrees je niet verlam-
men om je taak uit te voeren; stel het niet 
uit tot een beter tijdstip, dat toch nooit zal 
komen. Nu is het de welaangename tijd, de 
beste tijd.
(5) We horen het geluid van de wind, maar 
weten niet waar hij vandaan komt (Pred. 
1:6; Joh. 3:8a). Zelfs de knapste gynaecolo-
gen kunnen niet precies voorspellen hoe een 
zwangerschap gaat verlopen (Ps. 139:14–16 
en Job 10:10–11). Onze kennis omtrent Gods 
werk is zeer beperkt en zo wil God het ook 
(Pred. 8:17). God is onze Schepper en Onder-
houder en in Zijn voorzienig bestel regeert 
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Hij alle dingen. Wij kunnen Gods handelen 
niet voorspellen en ook niet narekenen. Wij 
kunnen Gods leiding slechts in geloof aan-
bidden.
(6) Dit vers is de climax van de eerste zes ver-
zen. Of je nu ’s ochtends zaait of ’s avonds, 
tijdig of ontijdig, doe steeds wat je hand 
vindt om te doen (Pred. 9:10; 2 Tim. 4:2). Die 
zaait moet in geloof en op hoop zaaien. Ja 
maar, als ik niet uitverkoren ben, dan kom 
ik er toch nooit. Het moet je maar gegeven 
worden. Onze onwetendheid omtrent het 
nog onbekende resultaat mag ons nooit ver-
lammen. Integendeel, onzekerheid ten aan-
zien van de uitkomst moet ons juist motive-
ren ijverig de middelen te gebruiken en onze 
taak waar te nemen. Wij kunnen en hoeven 
niet van tevoren weten òf en, zo ja, hoeveel 
het vroege of late zaaien zal opbrengen. We 
mogen ons zelfs niet wagen aan inschattin-
gen. Het is genoeg als wij het in Gods handen 
kunnen laten (Matth. 6:25-37). 

Levensgenot en levenseinde

(7) Het begrip licht heeft duidelijk betrek-
king op een mens in dit tijdelijke leven op 
aarde. We zingen het ook: ’k Zal zolang ik  
’t licht geniet, Hem verhogen in mijn lied. Predi-
ker bezigt dikwijls de uitdrukking onder de 
zon voor het menselijk bestaan (Pred. 1:3, 9, 
etc.). Als hij het genieten van het leven op 
aarde aanduidt dan noemt hij dat de zon aan-
schouwen (Pred. 6:5 en 7:11). Hier in dit vers 
zegt hij dat het leven op aarde goed is maar 
tevens dat het goed is te leven.
(8) Wat is een lang leven een grote zegen. 
Elke zondagochtend opnieuw horen we in 
de kerk de zinsnede opdat uw dagen verlengd 
worden (Ex. 20:12). Je mag de zon zien en 
van het levenslicht genieten. In het leven op 
aarde mogen we ons verblijden. Een berijmd 
psalmvers noemt het zelfs het vrolijk levenslicht 
(Ps. 116:5 ber.). Er is echter wel een duidelijk 
maar aan verbonden. De blijdschap over dit 
leven wordt daarmee niet getemperd, maar 
wel gerelativeerd. Want de ouderdom komt 
ondertussen elke dag dichterbij. Het oud-zijn 
kan heel moeilijk en zelfs pijnlijk zijn. Daar-
om moet je zeker denken aan de dagen van 
duisternis, de ouderdom, die doorgaans met 
gebreken komt (Pred. 12:2–5). En sta terdege 
stil bij de duisternis van de dood, die snel na-

dert. Het levenseinde komt in zicht. Mensen 
op hun sterfbed, sluiten vaak de ogen van 
vermoeidheid, verdoofdheid of slaap. Zo gaat 
hun kaars langzaam uit. Dat zijn de dagen 
van duisternis (Pred. 12:6–7). 
(9) De Prediker spreekt zoals het een goed 
wijsheidsleraar betaamt, een jongere aan 
(Pred. 12:12). Jong geleerd is immers oud 
gedaan. Jonge twijgen en loten kun je in de 
lente van hun leven nog buigen, vormen en 
leiden. Sommigen denken dat dit vers niet 
klopt met Numeri 15:39B maar dan gaan ze 
teveel op de klank af en vergeten ze het ver-
band. Prediker bedoelt helemaal niet een zon-
dig wandelen in de boze, rebelse verlangens 
van de jeugd. Hij doelt hier op het genieten 
van dit tijdelijke leven als zodanig. Er zit geen 
enkel kwaad in het genieten van de bloei 
van het gezonde jonge en krachtige leven 
(Pred. 2:24–25; 3:12–13, 22; 5:17–19; 8:15; 
9:7–10). Integendeel, onze Prediker beveelt 
welgemeend aan je ogen te volgen, want dat 
deed hij wijselijk ook zelf (Pred. 2:10). Maar 
nu kan de Prediker het oordeel van God juist 
des te scherper laten uitkomen. Hij tempert 
de vreugde en vitaliteit van de jonge dagen 
niet, maar hij relativeert die wel. Temidden 
van alle geoorloofd genot in dit leven moe-
ten we bedenken dat het slechts tijdelijk is en 
dat we op weg zijn naar de Rechterstoel van 
God. We moeten hier op aarde leven zoals we 
straks voor Gods Rechterstoel zullen wensen 
geleefd te hebben. Al onze gerechtigheden 
zijn dan voor God een wegwerpelijk kleed 
(Jes. 64:6). Dit leven op aarde moeten we dus 
leven voor Gods aangezicht.
(10) Wat de Prediker in vers 9 positief 
formuleerde met verblijd u en volg uw ogen, 
dat doet hij hier negatief. Maar hij zegt 
precies hetzelfde, het gaat nog steeds over 
het genieten van dit leven. Voorkom daarom 
verdriet en kwaad oftewel vermijd kommer 
en kwel. De uitdrukking het kwade komt 
straks terug in Pred. 12:1 bij de kwade dagen. 
Iemand, die God vreest zal zoveel mogelijk 
twist en wrok uit de weg gaan en door een 
gezonde levenswijze spanningen vermijden. 
Ons leven is al kort genoeg. Het leven is een 
damp en de dood wenkt elk uur (Ps. 89:19 
ber.).
(12:1) Je zou daarom in dit verband verwach-
ten dat er zou staan: Gedenk aan uw dood... 
Het is echter niet toevallig dat de Hebreeuwse 
woorden voor Schepper en graf heel erg op 
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elkaar lijken. Ze verschillen slechts één letter. 
Wij zijn nietige, sterfelijke schepselen. We 
zijn volmaakt en goed uit Gods hand voort-
gekomen (Pred. 7:29). God heeft alles mooi 
en schoon gemaakt (Pred. 3:11; 7:14). Het le-
ven van elk schepsel is nu echter tijdelijk en 
vergankelijk, het draagt de kiem van de dood 
in zich. Ons leven is een gestadig sterven, zo-
als ook uit het vervolg zal blijken. Daarom 
adviseert de Prediker jongeren aan God hun 
Schepper toegewijd te leven met waarachtig 
geloof, vaste hoop en vurige liefde. Jongeren 
worden aangespoord en gewaarschuwd om 
God-vrezend en vreugdevol te leven (Pred. 
5:6; 7:18; 11:9 en 12:7) Dan kunnen ze straks 
- jong of oud - dit leven getroost verlaten en 
onbevreesd voor Gods Rechterstoel verschij-
nen. Leef heel bewust voor Gods aangezicht 
in het hier en nu. Plan geen sterfbed-beke-
ring. Misschien krijg je geen sterfbed, mis-
schien wordt je dement. Ouderdom komt 
met gebreken. Omdat de mensen in Neder-
land gemiddeld een steeds hogere leeftijd 
bereikten is de geriatrie (behandeling van 
ouderdomskwalen) in 1982 tot een zelfstan-
dige specialisme in de medische wetenschap 
geworden. Voordat je het weet, ben je oud. Je 
komt aanvankelijk buiten het arbeidsproces 
te staan. Je levert daarna niet alleen in aan li-
chaamskracht, maar ook aan denkkracht. Or-
ganen en ledematen gaan hun dienst weige-
ren. De herinnering en het reactievermogen 
laten het afweten. Het slijtageproces heeft 
zich onomkeerbaar ingezet.

Ouder worden en ontslapen

(2) Ons leven blijkt een keer net zo zwak en 
breekbaar als een lemen hut (Job 4:19). Het 
aardse huis dat slechts een tent is, wordt 
stukje bij beetje afgebroken (2 Kor. 5:1). Heel 
dichterlijk en beeldend beschrijft de Prediker 
hoe alle genot van dit leven voorbijgaat. De 
schittering van de hemellichamen doven uit.  
Je hebt steeds minder oog voor de dingen, 
die je vroeger zo bijzonder vond. Het is net 
of schuift er bewolking tussen. De avondtijd 
van het leven is aangebroken.
(3) Je armen en handen gaan beven. De be-
nen gaan krom staan en onze mobiliteit gaat 
achteruit. Omdat kiezen en tanden hun werk 
niet grondig doen, loopt de spijsvertering ge-
vaar. De ogen gaan steeds slechter zien.

(4) Doofheid laat weinig of geen geluid meer 
naar binnen en de hand-korenmolen wordt 
weinig meer gebruikt omdat de maaltijden 
steeds kleiner worden. Vanwege slapeloos-
heid sta je al op als de vogels ’s ochtends 
vroeg beginnen te fluiten, blij dat de nacht 
voorbij is. En je stem gaat kraken en piepen, 
zodat veel mensen moeten vragen: “Wat zegt 
u”?
(5) Traplopen wil je bij het ouder worden 
graag beperken of vermijden. Een gelijkvloers 
huis, liefst zonder drempels, is dan heel ge-
rieflijk. Reizen wordt vermoeiend en je gaat 
er geweldig tegen op zien. Je haar was al grijs 
maar het wordt nu zilverwit. Je beweegt on-
zeker; wandelstok en rollator zijn niet meer 
weg te denken hulpen. Je benen kunnen je 
overigens nauwelijks meer dragen. Stimule-
rende medicijnen slaan niet meer aan. In één 
woord, je bent versleten en op weg naar het 
graf. Weldra bedrijven je dierbaren rouw over 
je (Amos 5:16).
(6) Prediker benoemt de dood onder vier 
beelden. Ons leven is een gouden reservoir 
met olie, een soort lamp die aan een zilveren 
ketting hangt. De ketting wordt weggeno-
men. De lege gouden schaal, de lamp, wordt 
gebroken. De waterkruik, een aarden vat, is 
zo broos geworden dat één tikje tegen de put 
voldoende is om hem in scherven te laten 
vallen (2 Kor. 4:7). Er kan geen water meer in 
gedragen worden. De haspel, het wiel waar-
aan de emmer zit om uit de levensbron te 
putten, heeft haar dienst gedaan, het breekt 
en valt in de put.
(7) Uit het stof zijn wij genomen en tot stof 
zullen wij terugkeren (Gen. 2:7 en 3:19). God 
is de Gever en de Eigenaar van het leven. 
Daarom keert onze levensadem ook weer 
terug tot God (Jak. 2:26; Luk. 23:46; Hand. 
7:59). 

(8) Het hele leven is vluchtigheid en niets is 
hier blijvend. Als je achter het leven staat, 
dan zie je wat het was: een damp, een zucht. 
Je weet niet waar het gebleven is. Je gezonde 
jonge dagen komen nooit weer terug. Ge-
weest is geweest. Je kunt het niet overdoen. 
Alles, hoe schoon ook, het zal eenmaal ver-
gaan. De cirkel van het betoog van de Predi-
ker is daarmee rond, we zijn weer aangeland 
bij hoofdstuk 1 vers 2. En met deze weten-
schap zou je het boek van voren af aan moe-
ten lezen.
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Aanbeveling en conclusie

(9) Daarom blikt de Prediker of zijn beste leer-
ling nog even terug. Als hij de twaalf hoofd-
stukken nog eens gelezen heeft dan raakt 
hij diep onder de indruk niet alleen van het 
boek, maar ook van de persoon van de Pre-
diker. Het boek bevat een groot aantal wijze 
spreuken en gezegden. Maar de spreker en 
schrijver was niet alleen een wijze, maar ook 
een onderwijzende man. Je kon veel van hem 
leren, over jezelf, over God, over dit leven. 
Prediker was een denker die de diepe zin van 
alles probeerde op te sporen en het leven sa-
menhang in onze Schepper te geven. 
(10) Elke spreuk en elk gezegde bevat daarom 
levenslessen. Daar is schreeuwende behoefte 
aan, zeker in onze tijd. Kennis en informatie 
hebben we - in onze digitale eeuw - in over-
vloed. We zoeken het even op met google en 
zo komen we aan onze informatie. Maar de 
woorden van waarheid van de getrouwe Pre-
diker zijn van een ander niveau. Ze hebben 
eeuwigheidswaarde. Het is het juiste woord 
op de juiste tijd voor de juist situatie. Hoe 
goed is een woord op zijn tijd (Spr. 15:23B)! 
(11) Hier blijkt het grote verschil: de levens-
wijsheid van deze onderzoeker is als de prik-
stok van de herder. Hij stuurt met een prikje 
van zijn staf zijn schapen in de juiste rich-

ting. Hij wijst de zere plek aan. Hij slaat de 
spijker op de kop. Hij drijft hem diep in het 
hout. Dat doet soms wel pijn, maar het is 
nodig. De waarheid is altijd ontdekkend en 
afsnijdend, maar tegelijkertijd vertroostend 
en onderwijzend. Het Evangelie is niet naar 
de mens. Maar al deze wijsheid komt van de 
Heere en Hij is mijn Herder (Spr. 2:6). 
(12) Een overstelpende hoeveelheid romans 
en detectives, science fiction en literatuur, 
studieboeken en naslagwerken rollen van de 
persen en belanden via de lezers in de oud-
papiercontainers en versnipperaars. Aan in-
formatie en zogenaamde wetenschap hebben 
we geen gebrek. Interessante nieuwe theo- 
rieën, nieuwe theologieën en nieuwe filoso-
fieën buitelen over elkaar heen (2 Tim. 4:3–4). 
Elke tijd kent weer zijn eigen trend. Je wordt 
er moe van. 
(13) De samenvatting van het hele boek is dat 
alle mensen God zouden moeten vrezen. De 
vreze des Heeren is immers het beginsel van 
de wijsheid. Te wijken van het kwade is ver-
stand. Het spreekt dan vanzelf dat iemand, 
die ontzag voor God heeft, Zijn geboden be-
waart. 
(14) God zal elk mens tot verantwoording 
roepen van alles wat we gedaan hebben. Hij 
zal ook de verborgen dingen aan het licht 
brengen, die niemand weet dan God alleen 
(1 Cor. 4:5). 

1. Kunt u ervan getuigen dat uw gift, uw bemoeienis, uw gesproken woord onge-
dacht en onbedoeld voor anderen tot zegen is geweest?

2. Wat zou volgens u de toepassing op de zending - die wijlen ds. Haverkamp aan 
11:4  gaf - kunnen zijn?

3. Kunnen we vers 6 ook op de twee zondagse erediensten betrekken? Hoe?

4. Vindt u dat de Prediker in 11:7–10 dit tijdelijke leven in het licht van de eeuwigheid zet? 
Waar?

5. Strookt de idee van vrijwillige levensbeëindiging met deze twee hoofdstukken?

6. Wat is volgens u een waardig levenseinde?

7. Stemt Pred. 7:1–4 overeen met Pred. 11: 7–10? 

8. Geven beide gezegden of slechts één het boek Prediker correct weer: “Gedenk te sterven” 
en/of “Pluk de dag”?

9. Hoe ervaart u dat de waarheid van het gepredikte Woord pijnlijk maar nodig is?

??Gespreksvragen:Gespreksvragen:
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Bijbelstudie N.T.

DS. W. WESTLAND

1 Corinthe 16

Verbonden in Christus

Collecte voor Jeruzalem
(vers 1 – 4)

Paulus is aan het eind van zijn brief geko-
men. Nog enkele punten wil hij bespreken. 
Daarna enkele groeten, en een kort per-
soonlijk woord. In de eerste verzen van dit 
hoofdstuk spreekt hij over de collecte voor 
de moedergemeente te Jeruzalem. Deze 
gemeente leefde in armelijke omstandig-
heden, wellicht door de zware vervolgin-
gen (zie Handelingen 8:1). Nu heeft men 
een collecte georganiseerd voor Jeruzalem. 
Hieruit blijkt de onderlinge liefdeband. 
Het is breed opgezet: de gemeenten in Ga-
latie (tegenwoordig Turkije), Macedonië en 
Griekenland doen mee. En dan geeft Pau-
lus enkele aanwijzingen. Daarbij spreekt 
hij over “de eerste dag der week”. Hier 
blijkt, dat voor de christelijke gemeente de 
zondag al een bijzondere plaats heeft ge-
kregen. Het is de dag van de opstanding 
van Christus. Daarom een dag om goed te 
doen. Leg iedere zondag iets apart voor de 
gemeente van Jeruzalem. En als Paulus in 
Corinthe komt, dan kan het geld verza-
meld worden. En naar Jeruzalem gebracht 
worden. Niet door Paulus zelf, maar door 
mannen, die daarvoor bekwaam zijn. Hier 
vallen ons enkele dingen op: a) We mogen 
niet alleen bezig zijn voor eigen gemeente. 
De diaconale opdracht reikt veel verder. b) 
Laten we geven naar vermogen en laten 
we ook regelmatig geven. Daarom is er in 
onze kerkdiensten elke zondag de collecte. 
c) Paulus wil zelf geen penningmeester 
zijn. Dienaren van het Woord behoeven 
geen zorg te dragen voor de financiën. Dat 
is de taak voor de diakenen en kerkrent-
meesters.

Reisplan (vers 5 – 9)

Paulus vertelt over zijn plan om de gemeente 

van Corinthe te bezoeken. Hij is nu in Efe-
ze en zal door Macedonië reizen. Het is een 
soort visitatiereis om de gemeenten te bezoe-
ken, waar hij al eerder gepredikt had. Daarna 
hoopt hij de winter door te brengen in Co-
rinthe. Dat is een langer verblijf. Daarna zal 
hij naar Jeruzalem reizen, samen met hen, 
die de collecte mee nemen. Het valt op, dat 
Paulus bij zijn reisplan een slag om de arm 
houdt. Vers 6: zo mogelijk. Vers 7: indien de 
Heere het toelaat. Paulus beseft, dat hij geen 
eigen baas is, maar afhankelijk van de Heere. 
Zo hoort het te zijn bij alle dienaren van het 
Woord. Trouwens, dat geldt ook voor ons 
allemaal. Bij al onze plannen dienen we te 
vragen: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? 
Paulus vertrekt niet direct. Hij wil tot Pink-
steren in Efeze blijven. Waarom? Hij geeft 
twee redenen op: er is voor mij een grote en 
krachtige deur geopend: een ruime mogelijk-
heid om het Evangelie te prediken. En door 
de krachtige werking van de Heilige Geest 
vindt de boodschap van Christus bij vele 
gehoor: de gemeente groeit. Maar dan voegt 
hij er aan toe: er zijn vele tegenstanders. Ook 
daarom kan hij niet zomaar weg gaan. Dat is 
altijd weer het geval: Waar de Heere werkt, 
daar werkt de satan tegen. Hij hitst de men-
sen op tegen de gemeente van Christus. Maar 
de Heere waakt over Zijn gemeente, en Hij is 
sterker dan de satan.

Timotheüs en Apollos
(vers 10 – 12)

Timotheüs zal vóór Paulus uit naar Corinthe 
komen. De gemeente moet hem goed ont-
vangen. Laat hij zonder vrees bij u zijn. Stel 
geen te hoge eisen en schik hem niet af door 
scherpe kritiek. Hij is immers ook bezig in 
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het werk voor de Heere, net zoals ik. Ontvang 
hem dan ook als een dienaar van het Evan-
gelie. Niemand verachte hem bijvoorbeeld 
omdat hij nog jong is (volgens 1 Timotheüs 
4:12). Zorg dat hij straks weer in vrede bij mij 
terugkomt, samen met de broeders, die hem 
vergezellen. In vrede wil hier zeggen: zonder 
negatieve gedachten over de gemeente van 
Corinthe. Met een dankbaar hart over een 
positieve ontmoeting.
Dan ook enkele opmerkingen over Apollos. 
Hebben ze in Corinthe gevraagd, of Apollos 
naar hen toe wilde komen? Hij had in Co-
rinthe een flinke aanhang. Er was een groep 
in de gemeente, die zei: Ik ben van Apollos 
(zie 1 Corinthe 3:4). In Handelingen 18 lezen 
we, dat Apollos machtig was in de Schriften, 
vurig van geest en een vrijmoedige spreker 
(vers 24 - 26). We kunnen dan ook begrijpen, 
dat ze in Corinthe uitzagen naar zijn komst. 
Maar Apollos wilde niet. Was hij bang, dat 
ze teveel van zijn persoon verwachten? Dat 
hij teveel in het middelpunt kwam? Het 
gaat niet om Apollos of welke goede domi-
nee dan ook. Het gaat om Christus! Daarom 
wacht Apollos, tot het hem gelegen komt.

Wees een man! (vers 13 – 18)

Ter afsluiting van de brief geeft Paulus nu 
enkele aansporingen: Waakt! Bedenk, dat de 
Heere Jezus onverwachts terugkomt. Daarom 
niet geestelijk in slaap sukkelen, maar wak-
ker zijn en letten op de tekenen der tijden. 
Dan ook standvastig zijn in het geloof. Niet 
meegaan met dwalingen, maar trouw blijven 
aan het Evangelie van Christus. En daarna 
klinkt een opwekking, die ons als mannen, 
ook in deze tijd bijzonder zal aanspreken: 
Wees een man! Dat wil zeggen: niet slap zijn. 
Maar staan voor de zaak van Christus, ook als 
er tegenstand komt. Daarom, wees sterk. Niet 
in eigen kracht, maar zoals Psalm 84 zingt: 
“Welzalig hij, die al zijn kracht en hulp al-
leen van U verwacht!” Daarbij komt in vers 
14 nog de opwekking om in alle dingen de 
liefde te betrachten. Want zo alleen is de ze-
gen van de Heere te verwachten. In vers 15 
vinden we een aanbeveling voor Stefanas 
en zijn huisgezin. Hij is de “eersteling” van 
Achaje. Dat wil zeggen: hij is de eerste, die in 
de Griekse provincie Achaje tot geloof kwam. 
Maar er is nog meer te zeggen: in het Oude 
Testament waren de eerstelingen van het vee 

en van de oogst bestemd voor de dienst van 
God. En nu lezen we hier, dat Stefanas en zijn 
gezin zich beschikbaar hebben gesteld voor 
de “heiligen”, dat is: voor de gemeente. En 
er waren ook anderen, die zich voor de ge-
meente inzetten. Zulke mensen verdienen 
respect. Niet hoogmoedig boven hen gaan 
staan, maar juist naar hen luisteren. In vers 
17 vertelt Paulus over het bezoek, dat hij 
kreeg vanuit Corinthe. Deze broeders worden 
met name genoemd: Stefanas, Fortunatus 
en Achaïcus. Zij hebben mijn ziel verkwikt. 
Wat ik miste door mijn afwezigheid, hebben 
zij aangevuld. Dat wil zeggen: ze hebben mij 
verteld over het werk van God in de gemeen-
te van Corinthe, en dat heeft mij bemoedigd. 
En ook omgekeerd: toen ze terugkwamen, en 
bericht deden over mij, hebben ze u als ge-
meente verkwikt. We kennen dat ook in het 
zendingswerk. Regelmatig worden bezoeken 
gebracht aan de zendingswerkers in het bui-
tenland. En dat is tot bemoediging en verster-
king van de onderlinge band.

De laatste groet (vers 19 – 24)
Nu worden in deze brief enkele groeten over-
gebracht. Genoemd worden de gemeenten 
van Asia, het tegenwoordige Turkije. Daarbij 
hoorde ook de stad Efeze, waar Paulus nu ver-
blijft. Daar woonden ook Aquila en Priscilla, 
bekende christenen, die eerst in Corinthe ge-
woond hadden. In Efeze kwam (een deel van) 
de gemeente samen in hun huis. Let op: het 
is niet zomaar een oppervlakkige groet uit be-
leefdheid: “in de Heere”, zegt vers 19. Je zou 
kunnen zeggen: ze weten zich door het ge-
loof in Christus aan elkaar verbonden. Daar-
om wordt ook gesproken over de groet met 
een heilige kus: een normaal gebruik in die 
dagen. Teken van de gemeenschap der hei-
ligen. Wij zijn dat zo niet gewend, maar de 
vraag komt naar ons toe: Beleven wij ook iets 
van de gemeenschap der heiligen? Ook met 
de broeders en zusters in andere gemeenten 
en over de grenzen? Of zijn onze groeten op-
pervlakkig en onze contacten maar vluchtig?
Tenslotte ook een persoonlijke groet van Pau-
lus: met mijn hand geschreven. We kunnen 
hieruit opmaken, dat Paulus het overige van 
de brief heeft gedicteerd. Een ander heeft het 
allemaal opgeschreven. Maar nu voegt hij er 
zelf nog enkele woorden aan toe: Eerst een 
ernstige waarschuwing. Als je de Heere Jezus 
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??Gespreksvragen:Gespreksvragen:
1) Wat kunnen we voor ons kerkelijk leven leren uit vers 1 – 4?
2) Welke tegenstanders kunnen wij vandaag aanwijzen. Zie vers 9. Welke troost 

ligt er in vers 9?
3) Hoe moeten wij omgaan met jonge predikanten en nieuwe ambtdragers (zie 

vers 10 en 11).
4) Wat betekent voor ons de opwekking van Paulus: Wees een man! (vers 13).
5) Hoe kunnen wij onze verbondenheid met andere christenen tonen (zie vers 17-20)
6) Mogen wij andere mensen vervloeken? (vers 22)
7) Wat betekent de zegen aan het eind van de kerkdienst? (zie vers 23)

Bijbelstudies Amos
Vanaf het juli/augustus nummer hoop ik 10 bijbelstudies te schrijven over de profeet Amos. 
Graag meld ik de indeling al, zodat u er bij het opstellen van uw rooster rekening mee kunt 
houden. De eerste maal gaat over Amos 1:1 en omvat een algemene inleiding. In september 
is hoofdstuk 1 (:2-15) aan de orde en daarna in elk nummer een volgend hoofdstuk van 
Amos, afsluitend met Amos 9 in het nummer van D.V. mei/juni 2013.
Enige literatuur: Korte Verklaring, Matthew Henry, Calvijn, ds. H. Veldkamp (de boer uit 
Tekoa) en ds. J. Westerink (Joël & Amos).

Ds. J.P. Nap, Lunteren

niet liefhebt, als je Hem verwerpt in ongeloof, 
dan blijft er niets anders over dan de vloek: 
de eeuwige straf op de zonde. Maranatha is 
een Aramees woord. Een bekende bede in 
de christelijke gemeente: Kom Heere Jezus, 
ja Hij komt. Hij zal als rechter komen om te 
oordelen de levenden en de doden. Daarom 
zoek Hem tot uw behoud, nu het nog kan! 
Na dit ernstige woord klinkt de zegen, zoals 
we die ook vinden aan het eind van andere 
brieven, en zoals die ook klinkt aan het eind 
van onze kerkdiensten: De belofte van Gods 

genade, verdiend door de Heere Jezus en ge-
noeg om getroost te leven en eenmaal zalig te 
sterven. Dan nog een persoonlijke noot, als 
een P.S. onder aan de brief: Mijn liefde zij met 
u allen. Paulus wil zeggen: Ik ben misschien 
wel scherp geweest in deze brief, maar wees er 
van verzekerd, dat ik toch door de liefde van 
Christus aan u verbonden ben. En dan ein-
digt de brief met het bekende woord Amen: 
het zal waar en zeker zijn. De Heere doet, wat 
Hij zegt. Zo kunnen we aan dit apostolisch 
getuigenis vasthouden!

Van de voorzitter... 
DS. W. WESTLAND  

Terugblik

We kijken met dankbaarheid terug op de 
Huishoudelijke Vergadering van 21 april. 
Het begon voor mij persoonlijk met een 
lichte paniek. Toen ik op het parkeerter-
rein iets achteruit reed, kreeg ik een kleine 

aanrijding met één van onze vrienden uit 
Woerden, die op weg was naar dezelfde 
vergadering. Mijn trekhaak schoof onder 
zijn bumper, en daar sta je dan. Maar enke-
le sterke mannen uit Wezep tilden de auto 
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DS. P.J. TEEUW

In the picture
Wetenschap en atheïsme

Onderwijs speelt in het leven van onze kin-
deren een grote rol. Als ouders vinden we 
het ook belangrijk dat ze goed onderwijs 
ontvangen. Wat is het een zegen, wanneer 
je kinderen mee kunnen komen op school. 
Dat is niet van zelfsprekend. Sommige kin-
deren kunnen heel goed mee op school. Ze 
hebben een hoog IQ. Als ouders kun je daar 

trots op zijn. Gepaste trots wel te verstaan. 
Want we weten dat alles wat we ontvangen 
een gave van God is. Maar goed, je stimu-
leert je kind om goed te leren. Het behaalt 
het VWO-diploma en het gaat de overstap 
maken naar de universiteit. Vanaf een re-
formatorische school stapt het kind de we-
tenschappelijke wereld binnen. Maar wat 

op, en ik kon weer verder. Nogmaals dank 
voor deze onverwachtse hulp.

Het huishoudelijk gedeelte van de vergade-
ring had een vlot verloop. Het jaarverslag 
van de penningmeester gaf een positief saldo 
te zien, en de kascontrolecommissie gaf aan, 
dat alle financiële stukken in orde waren. 
Een nieuwe kascontrolecommissie werd be-
noemd, deze keer uit de verenigingen van Ede 
en Bennekom. De uitslag van de bestuursver-
kiezing gaf aan, dat ds. Goijert en ds. Nap het 
vertrouwen kregen om verder te gaan. In de 
vacature van M. Post werd gekozen dhr. C.D. 
Groenendijk. Br. Post werd hartelijk dank ge-
zegd voor het vele werk, dat hij vanaf het jaar 
2000 voor onze Mannenbond heeft gedaan. 
We hebben hem de zegenbede uit Psalm 84 : 
6 toegezongen. Daarna was het tijd voor het 
onderwerp van ds. Nap: Graven in het Woord 
van God. Het ging over de vraag: wat is het 
woord van God, en hoe kunnen wij de schat-
ten van het Woord opgraven. Dit referaat 
zal nog afgedrukt worden in de Hervormde 
Vaan. Na een gezellige pauze kreeg ds. Nap 
de gelegenheid een heel aantal vragen over 
zijn onderwerp te beantwoorden. De rond-
vraag leverde enkele suggesties op, die in 
het bestuur besproken zullen worden. Rond 
kwart voor vijf heeft ds. Lammers met een 
kort meditatief woord over Romeinen 8 : 34 
de vergadering afgesloten. We danken de re-
gelingscommissie voor al het werk, dat voor 
deze vergadering werd verricht. We hebben 

in het bijzonder dhr. Brommel bedankt, die 
voor het laatst actief was in deze commissie. 
De collecte bracht het mooie bedrag op van e 
548,54. Daarvoor onze hartelijke dank.

Bijbelstudies

In dit nummer vindt u de laatste bijbelstudie 
van ds. L. Schaafsma over het boek Prediker. 
We willen hem hartelijk bedanken voor zijn 
inzet. Hij heeft ons veel aangereikt uit Gods 
Woord, en het bracht op heel wat vereni-
gingsavonden een goede bespreking. Ook de 
serie over de eerste Corinthebrief wordt nu 
afgerond. Hartelijk dank voor de positieve 
reacties, die ik in de afgelopen tijd uit uw 
midden ontving. Ds. Nap neemt als bestuurs-
lid nu het boek Amos voor zijn rekening. En 
ds. H.J. Lubbers laat ons luisteren naar de 
woorden van Christus: Ik ben...
In de volgende Hervormde Vaan vindt u de 
eerste aflevering.

Tenslotte

Een hartelijke groet aan u allen, mede na-
mens de andere bestuursleden.
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ontdek je als ouders? Na verloop van tijd 
gaat uw kind, waar u zo trots op was, an-
ders denken. Wat is er aan de hand? Op de 
universiteit komt uw kind met een totaal 
ander wereldbeeld in aanraking dan waar 
het mee opgroeide. De studie verloopt ver-
der goed. Uw kind gaat zelfs promoveren. 
Ja, hij wordt hoogleraar en een bekend we-
tenschapper. Maar…. hij gelooft nergens 
meer in. Een verzinsel? 

Uit onderzoeken in zowel Amerika als hier 
in Nederland blijkt, dat vooral onder weten-
schappers het percentage atheïsten erg hoog 
is. Hoe komt dit? Is het geloof in God iets 
voor het ‘domme’ deel van de natie en weet 
het intelligente deel dat God niet bestaat? 
Heeft atheïsme dan met een hoog IQ te ma-
ken? 

Over deze kwestie las ik in een boekje, uit-
gegeven door ForumC. ForumC is een forum 
voor geloof, wetenschap en samenleving. De-
ze organisatie heeft een boekje uitgegeven 
‘Geloof in de wetenschap’, waarin bekende 
wetenschappers hun visie geven op de ver-
houding geloof – wetenschap. In een inlei-
dend hoofdstuk schrijft Dr. Ir. Martine van 
Veelen, die bij ForumC betrokken is, over de 
vraag hoe het komt, dat vele wetenschappers 
atheïsten zijn. 
Zo zijn er onderzoeken gedaan naar de levens-
beschouwing van Ame-
rikaanse wetenschap-
pers. Onder de door-
sneebevolking van de 
Verenigde Staten denkt 
ongeveer 2 procent dat 
God niet bestaat. Dus 
maar een klein percen-
tage. Maar onder de we-
tenschappers is dit 34 
procent. Een klein deel 
van de wetenschappers 
is gelovig, het grootste 
deel ongelovig. In Ne-
derland is dit niet an-
ders. Heeft het feit, dat 
er onder wetenschap-
pers zoveel atheïsten 
zijn dan toch met intel-
ligentie te maken? Op-
pervlakkig gezien lijkt 
dit zo. Maar Van Veelen 

vindt dit geheel ten onrechte. Uit een onder-
zoek blijkt, dat de bevolking van Singapore 
een gemiddeld hoog IQ van 108 heeft en 
‘maar’ 13 procent van de bevolking is atheïst. 
Terwijl in Zuid-Korea, ook een land met een 
gemiddeld hoog IQ, 30 procent van de bevol-
king atheïst is. Een hoge intelligentie behoeft 
dus niet te leiden tot atheïsme. Daar moeten 
andere factoren een rol spelen.

Van Veelen wijst erop, dat van wetenschap-
pers verwacht wordt, dat ze een mening heb-
ben over moeilijke vraagstukken. Daarom 
zijn ze ook stellig in hun overtuigingen. Dit 
klinkt ook door op het terrein van de levens-
beschouwing: Of God bestaat óf Hij bestaat 
niet. 
Verder wijst ze erop, dat het vooral die we-
tenschappers zijn, die het geloof in God 
overboord zetten, die bezig zijn op het ter-
rein van de aardwetenschappen en de biolo-
gie. Vooral op deze vakgebieden menen we-
tenschappers te moeten kiezen tussen het ge-
loof in God óf het atheïsme, omdat binnen 
deze disciplines een ander wereldbeeld wordt 
aangehangen dan in de Bijbel tot ons komt. 
Velen kiezen dan voor het atheïsme. Weten-
schappers leven bij de stelling ‘wat je meet 
is wat je weet’. Omdat ze alleen met materie 
en materiële processen bezig zijn en God niet 
meetbaar is, meent men dat God niet bestaat. 
Wetenschappers worden veel eerder tot een 

keuze gedwongen dan 
de gewone man. Om-
dat God niet ‘materie’ 
is, kiest men voor het 
atheïsme. 

Van Veelen eindigt haar 
hoofdstuk met de op-
merking: ’Het vergt 
moed om tegen de heer-
sende wetenschappelij-
ke norm in te gaan’.
Inderdaad. Daarom heb-
ben onze studenten en 
wetenschappers, die ge-
loven dat er geen tegen-
stelling is tussen Gods 
mond (Zijn Woord) en 
Zijn hand (de schep-
ping) onze voorbede 
hard nodig, opdat ze 
staande mogen blijven.Universiteit van Utrecht
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Op zaterdag 21 april werd de jaarlijkse 
Huishoudelijke Vergadering voor de 6e 
maal gehouden in de aula van de Hoge-
school de “Driestar Educatief” te Gouda. 
De voorzitter, ds. W. Westland, heette de 
afgevaardigden van vele verenigingen har-
telijk welkom. M.k.a waren de verenigin-
gen uit Gorinchem, Hardinxveld-Giessen-
dam, Oud Beijerland, Stedum, Vriezenveen 
en Wierden. Ook dhr. C.D. Groenendijk 
(kandidaat vacature 2e secretaris), kon he-
laas niet aanwezig zijn. De aula was gevuld 
door ongeveer 90 vertegenwoordigers van 
de aangesloten verenigingen. 
Ter opening werd gezongen Psalm 84 : 1 en 
2, hierna ging de voorzitter voor in gebed. 
De Bijbel werd geopend bij 1 Petrus 1 : 1-9. 
Op deze zaterdag enkele weken na Pasen 
stond de voorzitter met nadruk stil bij de 
woorden uit het 3e vers “Geloofd zij de 
God en Vader van onze Heere Jezus Chris-
tus, Die naar Zijn grote barmhartigheid 
ons heeft wedergeboren tot een levende 
hoop, door de opstanding van Jezus Chris-
tus uit de doden.” Het openingswoord 
wordt in onze Hervormde Vaan volledig 
opgenomen. Aansluitend werd gezongen 
Psalm 119 de verzen 10 en 25. 

Hierna gaf ds. J. van Dijk, de secretaris, een 
toelichting bij het jaarverslag. Hij vergeleek 
de vele werkzaamheden/activiteiten van de 
Mannenbond bij een groot bouwproject, stei-
gerwerk kan daarbij niet gemist worden. Hij 
wees op het reeds gepubliceerde jaarverslag 
in het aprilnummer van de Hervormde Vaan 
2012. N.a.v. dit jaarverslag werd een enkele 
vraag gesteld over het aantal leden van onze 
Mannenbond. In het onlangs verschenen 
“Adresboekje” wordt het aantal leden ver-
meld van 3337 leden, dat zijn enkele leden 
minder dan het jaar daarvoor. 
De penningmeester, dhr. C. van Oosterom, 
kon met dankbaarheid wijzen op het voor-
delige saldo van € 1.089,- over het jaar 2011. 

Een contributie verhoging is daarom niet 
noodzakelijk.
De kascontrolecommissie bestaande uit de 
heren Steenbeek (Ede) en Blankenspoor (Lun-
teren) heeft op 6 maart haar werk gedaan. 
Laatstgenoemde bracht mondeling verslag 
uit en stelde voor niet alleen de penning-
meester maar het hele bestuur te decharge-
ren, het geheel werd in orde bevonden. De 
kascontrole commissie werd bedankt voor 
haar werk. Voor het jaar 2013 vormen de af-
gevaardigden uit Ede en Bennekom de nieu-
we commissie.  
Bij het agendapunt “mededelingen” werden 
de scribenten bekend gemaakt voor de Bijbel-
studies seizoen 2012-2013. Ds. J.P. Nap, onze 
2e voorzitter, behandelt O.T. het boek Amos 
en ds. H.J.T. Lubbers uit Nieuwe Tonge ver-
zorgt de Bijbelstudie N.T. aan de hand van 
de “Ik ben” uitspraken o.a. te vinden in het 
Evangelie van Johannes. Het thema voor de 
Bondsdag 2012 luidt “Ik geloof in God de 
Zoon.” Er zullen weer twee lezingen gehou-
den worden, v.m. door ds. M. Messemaker te 
Woudenberg en n.m. door ds. J. Westerink, 
em. chr. geref. predikant op Urk.  
Uit de uitslag van de verkiezing hoofdbe-
stuursleden bleek ook dit jaar dat er een 
groot vertrouwen aanwezig is in het huidige 
bestuur met name betreffende de  aftredende 
bestuursleden ds. A.D. Goijert en ds. J.P. Nap, 
ze werden met een grote meerderheid van 
stemmen herkozen. Zij namen hun herbenoe-
ming aan. In de plaats van hoofdbestuurslid 
dhr. M. Post (aftredend en niet herkiesbaar) 
werd gekozen dhr. C.D. Groenendijk uit Rid-
derkerk. De tegen-kandidaten ds. C. Doorne-
weerd, ds. J.Geene en dhr. T. de Mik worden 
bedankt voor hun bereidheid zich ook kan-
didaat te hebben gesteld. Vervolgens werd 
afscheid genomen van de 2e secretaris. Ds. W. 
Westland bedankte hem voor het verrichte 
werk voor de Mannenbond in de achter ons 
liggende jaren vanaf het jaar 2000, staande 
werd hem toegezongen Psalm 84 : 6. Op de 

Verslag
Huishoudelijke Vergadering

DHR. M. POST
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Organisatienieuws
Wijzigingen adresboekje 2011
De volgende wijzigingen doorvoeren:     
1) Het adres van de penningmeester dhr. G. Heiwegen 
van de “Hervormde Mannenvereniging West” te Vee-
nendaal (blz. 25) is veranderd. Nieuw adres is: Boekvink 
19, 3906 AT Veenendaal.
2) De MV “Sola Scriptura” te Kamerik (blz. 26) heeft een 
nieuwe secretaris: dhr. B. van Koerten, De Kapberg 8, 
3471 DD Kamerik.
3) De MV “Calvijn” te Gorinchem (blz. 3) heeft een 
nieuwe voorzitter: dhr. J.W. Meijer, Zwaanswal 23, 4201 
MK Gorinchem.
4) De MV “Immanuel” te Stedum (blz. 28) heeft een 
nieuwe penningmeester: dhr. P. Kuiper, Hilmaarweg 3, 
9921 TR Stedum. 

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

Zomermiddagbijeenkomst
te Oldebroek
D.V.  woensdag 4 juli  a.s. wordt weer de jaarlijkse zomer-
middagbijeenkomst gehouden in de Maranathakerk  aan 
de Looweg te Oldebroek. Aanvang 14.00 uur.
Referenten: ds. G. Kater uit Rouveen en ds. D.J. Budding 
uit Elspeet.
Thema: “arm en toch rijk.” 
Deze bijeenkomst wordt belegd door de mannenvereni-
gingen uit de streek Nunspeet. 
Een ieder wordt opgewekt deze bijeenkomst te bezoeken. 

M. Post

Ook u kunt er nog bij…
De aanmeldingen voor de VOOR ELKAAR vakantiewe-

eerst komende hoofdbestuursvergadering zal 
in kleinere kring definitief afscheid worden 
genomen. 
Hierna hield ds. J.P. Nap een lezing over: 
“Graven in het Woord.” Aan de hand van een 
viertal subtitels werd gehandeld over: Graven 
in het Woord, graven in het Woord van God, 
graven in de kerkgeschiedenis en graven door 
meditatie en gebed. Naar elk onderdeel werd 
met grote aandacht geluisterd. De voorzitter 
bedankte hem voor dit leerzame onderwerp. 
Ter afsluiting zongen we Psalm 105 : 3 en 6.
Na de pauze heropende de voorzitter deze 
Huishoudelijke Vergadering met het voor-
stel om te zingen Psalm 85 : 3. De bespre-
king van het onderwerp volgde hierna, er 
werden zowel schriftelijke als mondelinge 
vragen gesteld. O.a. de volgenden: In Job 2 
vers 4 spreekt de duivel tot God. Is dit ook 
Gods Woord? Woorden van mensen en van 
de duivel zijn niet altijd waar, maar de Heere 
heeft ze wel aan ons geopenbaard. In die zin 
is het wel Gods Woord, immers al de Schrift 
is van God ingegeven. In het boek Leviticus 
wordt gesproken over het kopen en verkopen 
van slaven. Dat is toch niet van deze tijd, al-
dus de vragensteller. Is de Bijbel dan toch niet 
“tijd - gebonden?” Ds. J.P. Nap: Ik spreek lie-
ver niet van “tijd- gebonden”, maar van “tijd 
- betrokken.” Nog beter is om vanuit dit boek 
te lezen de lijn naar Christus toe. Een andere 
afgevaardigde merkte op dat uit verschei-
dene Bijbelboeken zelden of nooit gepreekt 
wordt, hoe komt dat toch? Hetzelfde kan ge-
zegd worden betreffende het zingen van de 
Psalmen. Ligt dat niet aan de predikanten? Er 
werd verder nog advies gevraagd aan de refe-
rent om goede Bijbelverklaringen te noemen 
en tips te geven die gebruikt kunnen worden 
bij het maken van een inleiding op de M.V. 
Bij het gereed maken van een inleiding gaat 
vooraf gebed, aantekeningen maken, naden-
ken en dan een verklaring raadplegen, o.a. 
Calvijn, M. Henry, de Korte Verklaring, Tekst 
voor Tekst, de verschenen boekjes van ds. J. 
Westerink over de profeten en de brieven van 
Paulus door ds. C. den Boer. 
In de rondvraag kwamen nog enkele zaken 
naar voren. Graag meer informatie over de 
personen die kandidaat gesteld worden bij 
de bestuursverkiezing. Een andere vraag: 
Waarom niet verder gaan met 2 Corinthe 
als vervolg? Er wordt door het bestuur een 
keuze gemaakt uit de Bijbelboeken die nooit 

of lang geleden behandeld zijn. Een vraag 
over een betere  lay-out van de Hervormde 
Vaan is meerdere malen gesteld. Het heeft de 
aandacht van het bestuur, er zit een kosten-
plaatje aan vast. Het zingen van de psalmen 
op een projectiescherm in de aula, is dat een 
goede suggestie? 
De voorzitter bedankt de regelingscommis-
sie voor hun werk ter voorbereiding van 
deze vergadering. Dhr. C. Brobbel treedt uit 
deze commissie en wordt door de voorzitter 
even in het zonnetje gezet voor zijn positie-
ve bijdrage. Dank aan alle aanwezigen voor 
hun komst naar Gouda. De collecte bedroeg 
€ 548,00. Voor het eerst werd ook op de 
Huishoudelijke Vergadering de gelegenheid 
geboden gebruik te maken van een “Eenma-
lige Machtiging.” Deze eensgezinde vergade-
ring werd afgesloten met een slotwoord door 
ds. J.H. Lammers n.a.v. Romeinen 8 : 31 – 39. 
Na het dankgebed werd nog gezongen Psalm 
56 vers 5.
De voorzitter sluit de vergadering.
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Overlijdensberichten

Met droefheid geven wij  kennis dat de Heere 
heeft weggenomen ons trouw en meelevend 
lid

TEUNIS STAAL

in de leeftijd van 77 jaar.
 
Wij zullen deze markante man node missen, 
en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkin-
deren op de tocht des levens Gods onmisbare 
nabijheid en kracht toe.
 

Bestuur en leden
M.V. „Onderzoekt de Schriften”
Ermelo

 
Maart 2012.

Met droefheid geven wij  kennis dat de Heere 
heeft weggenomen ons trouw en meelevend 
lid

HENDRIK KROON

in de leeftijd van 79 jaar.
 
Ruim 40 jaar was hij een uniek lid van onze 
Mannenvereniging.

Wij wensen de naaste familie de genade en 
troost des Heeren toe.
 

Bestuur en leden
M.V. „Onderzoekt de Schriften”
Ermelo

 
Maart 2012.

“Ik vermag alle dingen door Christus,
Die mij kracht geeft.”

(Fil. 4:13)

Na een langdurig ziekbed heeft de Heere van
ons weggenomen ons gewaardeerd lid

KORNELIS STRAATMAN

in de leeftijd van 84 jaar.

Wij bidden zijn vrouw, zijn broer (en tevens 
onze medebroeder) en de verdere familie 
Gods genade en troost toe.

Bestuur en leden van mannenvereniging
“Immanuël” te Stedum

Stedum 2012.

ken, voor gasten met een lichamelijke handicap of 
beperking, zijn weer in volle gang. Velen hebben zich 
al aangemeld om mee te gaan met het schip de Willem-
Alexander of te logeren in één van de aangepaste loca-
ties. Maar misschien bent u er nog niet bij of kent U ie-
mand die nog mee wil? In alle weken is nog plaats, maar 
let u erop dat de bootreizen snel vol zijn. Voor de tweede 
keer organiseren we een week voor dementerende gas-
ten met mantelzorger. Deze week is van 9 - 16 juni in 
Diever. De mantelzorger kan de echtgenoot/echtgenote 
zijn, maar ook een zoon of dochter.
Informatie en aanvragen aanmeldingsformulieren:
www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantiewerk
Mevr. E.C. van Andel-van Bergeijk: gastenvakantiewe-
ken.lg@hervormdevrouwenbond.nl
Telefoon: 0183-441774

Bij de weken voor mensen met een
verstandelijke handicap is er nog plaats
voor nieuwe gasten in:
De kinderweek die gehouden wordt van 21 tot 28 juli 
in Lemele. Er is een ervaren staf die alle begeleiding en 
verzorging kan bieden die nodig is. Wie gaan er mee in 
deze week? Kinderen met een verstandelijke en/of meer-
voudige handicap  vanaf 6 – 16 jaar. Sommigen zitten op 
een dagverblijf, anderen gaan naar school (zml of ml).
Het programma is specifiek op de kinderen gericht, reke-
ning houdend met hun mogelijkheden.
De jongeren ML week die gehouden wordt van 28 juli 
- 4 augustus in Het Brandpunt in Doorn. Ook hier is er 
een ervaren staf en een leuk programma dat aansluit bij 
deze specifieke doelgroep. Zit je op het PRO onderwijs 
of werk je misschien maar je hebt een stukje begeleiding 
nodig in je vakantie? Dan is deze week geschikt voor jou.
Informatie: www.hervormdevrouwenbond.nl.
Mw. H de Jong: gastenvakantieweken.vg@
hervormdevrouwenbond.nl
Telefoon: 0180-430860.

Stafleden gevraagd voor onze
VOOR ELKAAR vakantieweken
van de Hervormde Vrouwenbond:
Voor gasten met een lichamelijke beperking/handicap 
zijn stafleden en verzorgenden nodig in de volgende 
weken: 28 juli - 4 aug./  
1 - 9 sept./ 15 - 22 sept. Voor de kinderweek 28 juli - 3 
aug. zoeken we een verpleegkundige en een mannelijk 
staflid. De leeftijdsgrens voor stafleden is tussen 19-60 
jaar. Informatie/aanmelding:
www.hervormdevrouwenbond.nl
Mevr. B. Nap-Boer stafledenvakantieweken.lg@
hervormdevrouwenbond.nl   
Telefoon: 0318-483717.  

Er zijn nog VERPLEEGKUNDIGEN nodig om deze 
vakantieweken mogelijk te maken voor gasten met een 
verstandelijke handicap. Het gaat om de weken: 16 - 
23 juni / 21 - 28 juli / 28 juli - 4 aug. / 11 - 18 aug. 
waarvoor verpleegkundigen en verzorgenden nodig zijn. 
Aanmeldingen van stafleden als reserve zijn ook zeer 
welkom. De leeftijdsgrens voor stafleden is tussen 18-65 
jaar. 
Informatie en aanmelding:
www.hervormdevrouwenbond.nl
Mw. H.C. Volders:                    
stafledenvakantieweken.vg@
hervormdevrouwenbond.nl
Telefoon: 033-2535010.


