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Mozes kondigt de komst van Gods Profeet aan.  Dat is de Heere Jezus Christus, zo blijkt uit Hand. 3. 
De Heere Jezus is een groot Profeet. Ja, dat zegt de Islam ook. Is Mozes dan ook een moslim? Heeft 
Mohammed dan toch gelijk?
Nou, dat niet. Want Jezus Christus is ook Priester. En Koning. En als Profeet spreekt Hij vooral over 
Zichzelf als de Priester, de Verlosser en Zaligmaker van zondaren, en als de Koning in Wiens Rijk men 
door wedergeboorte binnenkomt. We moeten de zaken wel bij elkaar houden.

Luister naar Hem

meditatie

„Een profeet (...), naar Hem moet u luisteren”.
Deuteronomium 18 : 15

-

G

Ds. J.P. Nap

od heeft voorheen vele malen en op 
vele wijzen (Hebr 1:1) tot de vaderen 

gesproken door de profeten; in deze laatste 
dagen heeft Hij tot ons gesproken door de 
Zoon. En van deze Profeet Jezus Christus, 
wordt ons bij uitstek gezegd: “Naar Hem moet 
u luisteren”. Niet luisteren naar allerlei occulte 
tovenaars en wolkenduiders, vs 14.
En u weet toch wel, dat niet alleen Mozes dit 
zegt? Ook God de Vader zegt dit later. Op de 
berg der verheerlijking horen wij Hem zeggen 
vanuit de hemel: “Deze is Mijn geliefde Zoon, 
in wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar 
Hem.” (Hoor Hem)
Wat is het nodig, om dan naar deze hoogste 
Profeet Christus te luisteren. En je aan Zijn 
woorden toe te vertrouwen. 

Er hangt ook nogal wat van af, of je luistert of 
niet. Wie niet luistert naar Christus (niet in 
Hem gelooft), die komt om.
In Deut. 18 zegt Mozes dat ook met zoveel 
woorden. In vers 19: “Wie niet luistert naar 
de Heere (zegt God): Ik zal rekenschap van 
hem eisen.” Er hangt dus nogal wat van af. De 
ééuwigheid is er mee gemoeid.

Er klinkt tot ons het dringende appél om te 
luisteren. Luisteren naar Christus. Laat ik 

het zo zeggen: Luisteren naar Christus, dát 
is Kerk-zijn. De kerk is een horende Kerk. 
Ecclesia audiens. Hangend aan de lippen van 
Christus.
- Kerk-zijn is niet: activistisch zijn.
- Kerk-zijn is niet: hollen en vliegen van de 

ene bijeenkomst naar de andere.
- Kerk-zijn is niet: denken dat je zélf de Kerk 

in stand moet houden.
Maar kerk-zijn is: Horen naar Hem.
 
Daarom:
- Luister naar deze Hoogste Profeet.
- Luister, als Hij zegt: Ik ben het Brood des 

levens; opdat de mens daarvan eet en niet 
sterft.

- Luister, als Hij spreekt over Zijn lijden en 
sterven. Dat Hij gekomen is om Zijn ziel te 
geven tot een losprijs voor velen.

- Luister, als Hij roept: Hoor en uw ziel zal le-
 ven.

Het Wóórd is aan de Zaligmaker, Jezus 
Christus. En Zijn Woord is zó krachtig dat 
geestelijk dode zondaren er door opstaan. 
Zelfs de lichamelijk dode Lazarus stond op uit 
zijn graf, toen Jezus riep: Lazarus, kom naar 
buiten. En ook al luisteren we van nature niet 
naar Hem, tóch is het waar: Als Christus een 



44 bijbelstudie o.t.

De Heidelbergse Catechismus bestaat dit jaar 450 jaar. In Zondag 4 wordt beleden, dat God de 
afval van en ongehoorzaamheid aan Hem niet ongestraft wil laten. Vervolgens klinkt de vraag 
of God ook niet barmhartig is?  Het antwoord op die vraag is duidelijk bevestigend, maar gaat 
vervolgens nog door op Gods rechtvaardigheid. Hij wil dat de zonde tegen Hem gestraft wordt 
met de hoogste, dat is de eeuwige straf.
In Amos 7 worden ons Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid verkondigd.

Barmhartig en rechtvaardig
Amos 7

Ds. J.P. Nap

verlossend Woord spreekt, dan ís het er; en 
waar Hij verlossing gebiedt, daar stáát het er. 
Ook van het occulte kan en wil Hij verlossen.
En weet u, Christus spreekt niet alleen over 
verlossing. Maar ook over de wil van God in 
uw leven. Daar hebt u geen waarzeggerij of 
toverij voor nodig. Ook om Gods wil in je 
leven te weten, is het Woord van God genoeg. 
Het onderwijs van Christus. De prediking 
ook.

Zoals die persoon merkte, die zei: Wat is 
het heerlijk om zomaar stilletjes onder de 
prediking te zitten luisteren en antwoord te 
krijgen op al mijn vragen.

Laten we het ter harte nemen. En stil zijn tot 
God. Biddend om de Heilige Geest.

Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft,
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft…

Vers 1-3 Visioen over sprinkhanen
In de hoofdstukken 1-6 hoorden we vele 
woorden, die Amos namens de Heere aan het 
volk moest profeteren. Nu volgt een aantal 
visioenen. Drie in hoofdstuk 7, één in hoofd-

stuk 8 (1-3) en één in hoofdstuk 9 (1-6).
Visioenen zijn geen dromen, maar gezichten 
die in wakende toestand worden ontvangen. 
In het eerste visioen ziet Amos een sprinkha-
nenplaag komen. Het is in het voorjaar, want 
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het nagras begint in april op te komen. Dat 
gras is nodig voor het vee.
Bij het nagras gaat het om de tweede snede. 
De eerste snede is al geoogst. Deze was be-
stemd voor de koninklijke stallen; blijkbaar als 
een soort belasting. Amos ziet hoe het nagras 
door de sprinkhanen geheel wordt opgegeten. 
Hij is er diep door geraakt, temeer daar deze 
plaag niet als een neutrale natuurramp wordt 
ervaren, maar als een daad van de Heere 
HEERE. Hij formeert deze sprinkhanen. Hij 
doet Zijn oordeel over het volk komen.
Ineens ontmoeten we Amos als een bid-
dende priester, want hij smeekt tot God om 
vergeving van de zonden. In het voorafgaande 
kwam hij wellicht nog wel eens streng over. 
Als een echte oordeelsprofeet. Maar hij is toch 
tegelijk bewogen over het volk. Calvijn spoort 
alle leraren van de kerk aan om deze twee 
gevoelens in praktijk te brengen: enerzijds 
hevig verontwaardigd te zijn, als de dienst van 
God wordt geschonden; en anderzijds mee te 
lijden met de ongelukkige mensen die zij hun 
ongeluk tegemoet zien snellen.
Amos bidt om vergeving voor Jakob, dat is het 
noordelijke rijk. Hoe zou het anders kunnen 
overleven? Het is maar klein; het staat in zich-
zelf machteloos tegenover Gods oordeel.
De HEERE is barmhartig. Hij laat Zich ver-
murwen. De sprinkhanenplaag komt niet. Het 
gebed van de rechtvaardige Amos vermag veel. 
God krijgt berouw. Over dit berouw en de 
(on)veranderlijkheid van God is veel geschre-
ven. Calvijn zegt: God verandert Zijn besluit 
niet, maar Hij “past Zich aan bij de mate van 
het menselijk begrip”. Hoe goed is het om een 
beroep te doen op Gods barmhartigheid! Voor 
ons is dat Zijn barmhartigheid in Christus.

Vers 4-6 Visioen over vuur
In het tweede visioen ziet Amos hoe vuur 
water en land verslindt. Van het voorjaar gaan 

we hier naar de zomer, want bij dat vuur moe-
ten we denken aan de verzengende hitte van 
de zomerse zon. Ook hier gaat het om meer 
dan alleen een natuurverschijnsel, aangezien er 
sprake is van een rechtszaak die de HEERE 
wil voeren. Door de hitte van Gods gram-
schap verteert Hij de grote watervloed (is: 
het grondwater) en het land. Door de grote 
droogte zal een ramp onafwendbaar zijn en 
een economische crisis in het vooruitzicht. 
Veel zinsneden uit dit tweede visioen zijn 
gelijk aan die uit het eerste. Opnieuw springt 
Amos door zijn voorbede in de bres voor het 
volk Israël, dat opnieuw met “Jakob” wordt 
aangeduid. Hij gebruikt dezelfde argumenten 
als de eerste maal en opnieuw verhoort de 
HEERE in Zijn sparende barmhartigheid.

Vers 7-9 Visioen over het paslood
In dit derde visioen wordt de voorbede van 
Amos niet meer gehoord. Het oordeel zet zich 
door. Is de Heere dan niet barmhartig? Ja, 
maar Hij is ook rechtvaardig.
De profeet ziet de Heere op een muur staan 
met een paslood in Zijn hand. De bedoe-
ling is hem blijkbaar niet direct duidelijk. De 
Heere vraagt dan ook, wat Amos ziet. En hij 
antwoordt: Een paslood. Tussen twee haakjes: 
sommige geleerden vertalen met “lood”, ande-
ren met “tin”. De vertaling met “lood” is ook 
goed te verdedigen.
Met de muur, die Amos ziet, zal de stadsmuur 
bedoeld zijn en voorts de gehele stad. De 
Heere houdt het paslood van Zijn geboden 
naast het volksleven. In de vorige hoofdstuk-
ken is dit inderdaad gebeurd. Gemeten naar 
de norm van Zijn heilige wet moet de Heere 
het volksleven afkeuren. Hij is wel barmhartig, 
maar kan en wil van Zijn rechten geen afstand 
doen. 
Voordat Amos ook nu weer voorbede kan 
doen, valt de Heere hem daarom in de rede: 
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Hij zal Zijn volk niet langer voorbijgaan. Tot 
het oordeel is ten volle besloten. Let wel: de 
Heere spreekt over “Mijn” volk. Het is Zijn 
verbondsvolk, dat zoveel gunsten heeft geno-
ten. En dan toch ongehoorzaam…? Zij zullen 
met vele slagen geslagen worden vanwege hun 
verharding.

Welke straf komt er?
De offerhoogten van Izak en de heiligdom-
men van Israël zullen worden verwoest. (Ook 
SV leest “heiligdommen”, maar sommige edi-
ties hebben de drukfout “eigendommen”.) Het 
koningshuis van Jerobeam zal door het zwaard 
getroffen worden. 
Met de offerhoogten van Izak zullen de hei-
lige plaatsen in Berséba in Juda bedoeld zijn 
(zie ook 5:5). De HEERE was er destijds aan 
Izak verschenen, Gen. 26:23-25, waarna Izak 
er een altaar had gebouwd. De noordelijke 
stammen trokken daar blijkbaar regelmatig 
heen om te offeren. Maar zij zullen daar geen 
offers aan de Heere gebracht hebben, maar 
aan andere goden. En dat onder het mom van 
in Izaks spoor te gaan.
Ook tegen Jerobeams huis keert de HEERE 
Zich. Er komt een einde aan de dynastie mid-
dels het zwaard. Tussen de regels door kun je 
dit opvatten als een aankondiging van balling-
schap. Zowel kerk als staat worden getroffen 
door het oordeel.

Vers 10-11 Reactie op de prediking
Vanaf vers 10 volgt een historisch gedeelte in 
dit profetische geschrift. Amazia, priester in 
het illegale Bethel heeft vernomen wat Amos 
profeteert. Helaas trekt hij een verkeerde 
conclusie. In plaats van zich te bekeren tot 
de HEERE, stuurt hij een bode naar koning 
Jerobeam (dit is Jerobeam II) om hem te laten 
weten, dat Amos een samenzwering tegen de 
koning beraamt. Hij heeft immers in vers 9 

gesproken over het zwaard dat tegen het huis 
van Jerobeam wordt opgeheven, en over bal-
lingschap. Amos is staatsgevaarlijk.

Opmerkelijk zijn de woorden van Ama-
zia: “Het land zal aan al zijn woorden geen 
weerstand kunnen bieden”. Hieruit blijkt dat 
Amazia ten volle gelooft, dat de woorden van 
Amos doel zullen treffen. Zij zijn het Woord 
van God. Onbedoeld onderstreept Amazia de 
kracht van Amos’ woorden.

Kunnen wij iets leren uit de houding van 
Amazia? Wat is onze reactie op de prediking 
van Gods Woord? Nemen wij de boodschap 
niet dikwijls voor kennisgeving aan? We den-
ken dan: ik weet het allemaal al. Of we geven 
ons eigen commentaar. En intussen wordt 
ons leven er niet door veranderd. Van Amazia 
kunnen wij tenminste leren, dat hij de woor-
den des Heeren heel serieus neemt; ook al is 
zijn reactie afwijzend in plaats van beamend.

Vers 12-17 Priester tegen profeet
Ook keert Amazia zich rechtstreeks tegen 
Amos. Hij gebiedt hem te vertrekken uit 
Israël en naar Juda te gaan, het land van zijn 
herkomst. Daar kan hij dan profeteren en zijn 
verdiende brood eten. Niet meer in Bethel. 
Daar heeft de koning de macht.
Riekt dit niet naar staatsabsolutisme? Daar 
heeft de overheid de macht. In Bethel welis-
waar nog met een religieuze saus overgoten. 
Wij bedenken dat het aan het eind van dit 
jaar het Koninkrijk der Nederlanden 200 
jaar bestaat sinds 1813, met Koning Wil-
lem I als onze eerste koning. Hij voerde de 
verfoeilijke reglementenbundel in, waaronder 
de Hervormde Kerk tot 1951 heeft gezucht. 
Staatsinmenging in de kerk. Dat is niet goed. 
Toch is er wel een relatie tussen kerk en staat. 
Niet een relatie van interne bemoeienis. Wel 
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behoren beide zich onder het Woord van God 
te stellen. Wij hopen dat onze nieuwe koning 
Willem-Alexander koning mag worden in de 
vreze des Heeren.

Intussen verwijt Amazia Amos een brood-
profeet te zijn. Hij spreekt alleen maar zoals 
hij spreekt om er zijn brood mee te verdienen. 
Wat een lage ambtsopvatting heeft Amazia. 
Wat zal dit zeggen over zijn eigen manier van 
priester zijn? Hij verraadt zichzelf, dat hij niet 
spreekt de woorden van de HEERE, maar de 
woorden van koning Jerobeam.
Amos geeft aan, dat hij niet eens profeet van 
beroep is. (Zie ook de eerste bijbelstudie.) Hij 
is veehouder (SV: ossenherder) en moerbei-
kweker (SV: hij leest wilde vijgen af ). Maar de 
HEERE heeft hem geroepen om tegen Israël 
te profeteren. 

Onmiddellijk volgt een profetie tegen Amazia 
zelf: Uw vrouw zal in de stad hoererij be-
drijven. De uitleggers breken zich het hoofd 
over de betekenis van deze woorden. De één 
ziet Amazia’s vrouw als een hoer door de stad 
gaan, de ander ziet haar als slachtoffer van 
verkrachting. Calvijn zal het toch wel bij het 
juiste eind hebben, als hij schrijft: “de profeet 
spreekt hier niet van vrijwillig overspel”. De 
invallende vijanden zullen de vrouwen en 
meisjes misbruiken. Een kwaad dat in de vele 
oorlogssituaties in onze tijd helaas ook nog 
niet is uitgeroeid. Amazia’s kinderen zullen 
door het vijandelijke zwaard sterven. Zijn 
grondbezit zal anderen ten deel vallen. En 
zelf zal hij sterven op onreine bodem, wat een 
schande! Volgens Num. 18:20 mochten pries-
ters geen grondbezit hebben. De HEERE was 
hun Deel! Amazia heeft blijkbaar wel land-
bezit. Maar voor hem en ook voor ons geldt: 
Wat baat het u, als u de hele wereld zou win-
nen, maar schade lijden aan uw ziel?!

Is Amos na deze woorden toch vertrokken? In 
elk geval volgen er nog twee hoofdstukken vol 
leerzame profetieën. Wát er ook tegenin komt: 
het Woord van God is niet gebonden.

Gespreksvragen:
1. Amos doet voorbede. Ook Mozes en Sa-

muël staan als zodanig bekend, vgl.
 Ps. 99 en Jer. 15. Spreekt u eens door over 

de voorbede van Christus n.a.v. Rom. 8:34 
en Hebr. 7:25, en wat die voor u betekent.

2.  “Toen kreeg de HEERE hier berouw 
over”, vs. 3 en 6. Hebben wij niet vaak een 
te starre gedachte over Gods leiding?

3. Waarom is het niet vrijpostig maar vrij-
moedig, als Amos in vers 5 bidt: Heere 
HEERE, houd toch op! Wat leren wij 
daarvan voor ons gebedsleven?

4. Wie kan voor de Heere bestaan, als Hij 
het paslood van Zijn wet langs ons leven 
houdt? Nochtans is er in Christus ver-
geving! Doet God dan toch afstand van 
Zijn recht?

5. Priester Amazia verneemt Amos’ woorden 
en beschuldigt hem van een samenzwe-
ring. In onze digitale tijd gaan preken 
(en lezingen) pijlsnel de wereld over. Hoe 
voorzichtig moeten wij wel/niet zijn om 
oordelen uit te spreken of waarschuwin-
gen te laten horen tegen bijv. de Islam of 
een politieke partij?

6. Amazia “gelooft” in de kracht van Gods 
Woord. Hoe is onze reactie op de pre-
diking? Is door (de prediking van) het 
Woord wel eens echt iets in uw leven 
veranderd?

7. Kerk en staat moeten gescheiden wor-
den, zo roepen seculiere partijen in ons 
land. Hoe ziet u deze relatie vanuit Gods 
Woord? Wat belijden we als kerk daarover 
in art. 36 NGB?
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bijbelstudie n.t.

Ik ben de ware Wijnstok
Johannes 15 : 1–17

Ds. H.J.T. Lubbers

Een zonnebloem stond te groeien en te bloeien in de volle zon. Hij was echter benieuwd, hoe 
ver hij al gevorderd was. Daarom boog hij zijn kop om zijn stengel en bladeren te kunnen 
bewonderen. Ogenblikkelijk stagneerde de groei – die zonnebloem had omhoog moeten blijven 
kijken, om het zonlicht op de vangen. 
Dit prachtige voorbeeld dat ik onlangs hoorde, is een treffende illustratie bij Johannes 15. Bij 
dit zevende ‘Ik ben’-woord ligt het accent op ‘vrucht dragen’. Toch luidt het appèl van de Heere 
Jezus in Johannes 15 níet: ‘Ga vrucht dragen’. Ook vraagt de Heiland niet: ‘Vertel eens, welke 
vruchten kun je allemaal aanwijzen in je leven?’. De enige oproep is: ‘Blijf in Mij en Ik in u’. De 
Heiland belooft, dat het met de vruchten dan vanzelf goed komt. Zo waar Hij de Wijnstok is! 

Wijnstok 
Israël was (en is) een land van wijngaarden. 
Vooral het milde klimaat van Judea was zeer 
geschikt om wijnen te produceren van allerlei 
soort. De druiventros die de 12 verspieders uit 
Kanaän meenamen, spreekt boekdelen (Num. 
12:23-24). De wijnstok gold in Israël dan ook 
als nationaal symbool van welvaart en vrede. 
Ook het Oude Testament gebruikt de wijn-
stok als beeld voor het uitverkoren volk (zie 
Ps. 80:9v.) en ongetwijfeld vormt dat de ach-
tergrond van Johannes 15. Vooral bekend is 
‘het lied van de wijngaard’ ( Jesaja 5:1-7), dat 
zingt over de uiterste zorg van de HEERE 
voor Zijn wijngaard: Hij heeft een vrucht-
bare heuvel uitgezocht, zijn grond omgespit 
en gezuiverd van stenen en hem beplant met 
edele wijnstokken. Verder heeft de HEERE 
een wachttoren gebouwd met het oog op het 
onderhoud en Hij heeft alvast een perskuip 
uitgehakt. De oogsttijd wordt echter een 
grote teleurstelling: De wijngaard brengt stin-
kende druiven voort. Vandaar de vraag van 
de HEERE, waarin diepe verontwaardiging 

doorklinkt: ‘Wat is er nog meer te doen aan Mijn 
wijngaard, dan wat Ik eraan gedaan heb?’
Getuige het zesvoudig wee dat op het lied van 
de wijngaard volgt ( Jes. 5:8-24) is de wijn-
gaard die stinkende druiven voortbrengt een 
beeld voor de wantoestanden in Israël: Gods 
wetten zijn onder het vloerkleed geveegd. Het 
land is vol van egoïsten en corrupte leiders. De 
sociaal zwakken worden kaalgeplukt en naas-
tenliefde ontbreekt. Intussen wordt er feest 
gevierd, waarbij de drank rijkelijk vloeit en 
waarbij de dienst aan God belachelijk wordt 
gemaakt. Wat krom is, wordt recht gepraat. 
Vandaar dat de hemelse Landman zwaar te-
leurgesteld is en het besluit neemt om Zijn 
Wijngaard te verwoesten ( Jes. 5:5-6). 
De HEERE verwacht vruchten! Dat geldt 
toch evenzeer van de kerk in onze tijd? Wat is 
de HEERE druk met Zijn wijngaard, ook in 
Nederland. Merken we het op? De HEERE 
zorgt voor de wekelijkse prediking van het 
Woord, voor de bediening van de sacramen-
ten, voor de ambten, voor nieuwe werkers in 
de wijngaard. Wat mag er in veel gemeenten 
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allemaal niet gebeuren aan catechese en toe-
rustingswerk. Maar dan verwacht de HEERE 
wel vrucht! In Israël blijven die vruchten uit. 
Daarom verwoest de HEERE Zijn wijngaard. 
Als vanzelf denken we daarbij aan de balling-
schap, toen Jeruzalem en de tempel in puin 
werden geslagen. 
Maar dan het Evangelie van Johannes 15: In 
die onvruchtbare wijngaard vol onkruid plant 
God een nieuwe Wijnstok: Zijn Zoon, Jezus 
Christus. Hij is de ware Wijnstok  
(vs. 1), die de tegenvallende opbrengst van 
Gods wijngaard Israël moet doen vergeten. 
Een hemelse stek, in de aarde geplant door 
de hemelse Landman, die zich wereldwijd zal 
gaan vertakken. Uit deze uiterst vruchtbare 
Wijnstok ontspringt de wereldkerk, bestaande 
uit Jood en heiden. Verschillende christenen 
op verschillende plaatsen met de nodige 
culture verschillen. Maar van alle christenen 
geldt: Ze zijn verbonden met de Wijnstok. 
Daarom groeit er wereldwijd vrucht. 

Ranken   
‘Gij zijt de ranken’. Dat zegt de Heiland tegen 
Zijn Discipelen. Hij heeft hen geroepen (‘Volg 
Mij’) en zo is de relatie gelegd. Wellicht mo-
gen we hierbij ook denken aan Gods verbond. 
De sprekende, belovende God betrekt ons in 
Zijn verbond met Israël en legt zo de relatie 
tussen ons leven en de Heere Jezus. Hij de 
Wijnstok - wij de ranken: Wat een prachtig 
beeld voor de rijkdom van het Evangelie! 
Adamskinderen, die in zichzelf dorre takken 
zijn, worden door God opgeraapt en in aan-
raking gebracht met het Evangelie van Jezus 
Christus. Zo kunnen dode takken toch vrucht 
gaan dragen. 
Er zit echter ook een uiterst kritische kant aan 
dit beeld. Er zijn namelijk twee soorten ran-
ken (vs. 2): Ranken die geen en ranken die wel 
vruchten dragen. Getuige vers 2 en 6 is dat 

een beslissend verschil! De Landman neemt 
vruchteloze ranken weg en werpt ze naar 
buiten, in het vuur. Het leven van Judas is een 
aangrijpende illustratie daarbij: Hij leek hecht 
verbonden aan de Wijnstok, maar het bleek 
slechts vorm te zijn. Ontstellende mogelijk-
heid, ook in 2013! Wel kind van het verbond 
te zijn (kerkganger, belijdend lid misschien 
wel) en toch geen vruchten te dragen. Omdat 
de band met de Heiland slechts buitenkant 
bleef. 

Er zijn echter ook ranken die wel vrucht 
dragen. Dat is werk van de Heilige Geest, die 
door wedergeboorte en geloof echte verbon-
denheid met de Heere Jezus werkt. Wie door 
een waar geloof Christus wordt ingelijfd kent 
het verlangen: ‘Neem mijn leven, laat het Heere 
– Toegewijd zijn aan Uw eer’. Het is zelfs on-
mogelijk dat de ware gelovigen geen vruchten 
der dankbaarheid zouden voortbrengen (vgl. 
HC Zondag 7 en Zondag 24). 
Wat is nodig in het leven van een christen om 
vruchtbaar te zijn? Vers 4 geeft het antwoord: 
‘Blijf in Mij en Ik in u’. Dat is de enige oproep 
die de Heere Jezus in dit hoofdstuk doet. Een 
christen heeft slechts één focus: In de Heere 
Jezus blijven. Vrucht dragen is niet heel hard 
werken, maar heel hard de Heere Jezus nodig 
hebben. Ter illustratie: Wanneer in Johan-
nes 6 velen de Heere Jezus teleurgesteld de 
rug toekeren, roept Petrus het uit: ‘Heere, tot 
Wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van 
eeuwig leven’. Zoals een rank diep afhankelijk 
is van de Wijnstok, zo is een christen diep 
afhankelijk van Christus. 
Het appèl van vers 4 wordt nader toegelicht 
in vers 7. Blijven in Christus heeft te maken 
met Jezus’ woorden en met ons vragen. Woord 
en gebed dus! Wie slordig is in de verborgen 
omgang met God, blokkeert de vruchtbaar-
heid. De Heiland zegt: ‘Laat Mijn woorden in 
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u blijven’. Zoals in Maria’s leven, die de woor-
den die zij hoorde, bewaarde en overlegde in 
haar hart (Luk. 2:19). In de kerkgeschiedenis 
werd daar wel het woord ruminare (‘herkau-
wen’) voor gebruikt: Zoals een koe ervoor gaat 
liggen om hapje voor hapje de voedingsstoffen 
uit zijn voedsel te halen, zo bemediteert een 
christen de woorden van de Meester. Verlegen 
om onderwijs, verlegen om de levenssappen 
uit de Wijnstok. En de belofte van de Heiland 
is, dat de vruchten vanzelf zullen volgen  
(vers 5). Gegarandeerd! 

Vrucht 
Welke vrucht bedoelt de Heere Jezus? We 
zouden kunnen denken aan de vrucht van de 
Geest uit Galaten 5:22, die de vernieuwing 
van het leven vertolkt. Maar ook in Johannes 
15 zelf komt een aantal vruchten aan bod: 
Allereerst het in acht nemen van de geboden (vs. 
10); doen wat de Heere gebiedt (vs. 14). Een an-
dere vrucht is de liefde (vs. 9 en 12). En in vers 
16 gaat het over de zendingsopdracht van de 
kerk. De discipelen zijn geroepen om heen te 
gaan (vgl. Matth. 28:19, Mark. 16:15, Kol 1:6). 
Ook in Joh. 4:36-38 wordt het resultaat van 
het apostolische werk ‘vrucht’ genoemd (vgl. 
Joh. 12:24-25). Vanuit Johannes 15 mogen we 
de lijnen daarom ook doortrekken naar het 
bezig zijn in Gods Koninkrijk: De taken in 
de gemeente, als opvoeder in het gezin, en als 
christen in de maatschappij. 
Er zijn dus veelsoortige vruchten! Maar aan 
ons alleen de opdracht: ‘Blijf in Mij’. De 
Heere Jezus zegt: ‘Zonder Mij kunt u niets 
doen’ (vers 5). Het beeld van de Wijnstok en 
de ranken is dan ook verootmoedigend voor 
ons. Een rank is en blijft een hol vat, aange-
wezen op Christus. Al hebt u 60 jaar geleden 
geloofsbelijdenis gedaan, al bent u jarenlang 
ambtsdrager, dan is het nog steeds: ‘Blijf in 
Mij’. Een rank kan niet op termijn losgekop-

peld worden, om zelfstandig verder te gaan. 
Het christenleven is groeien in afhankelijk-
heid. 
Tegelijk is het beeld van de Wijnstok bemoe-
digend. Waar wij telkens ontdekken dat wij 
slechts 2 lege handen hebben, laat Christus 
ons weten, dat het geheim van de vruchtbaar-
heid in Hem ligt! ‘Wie in Mij blijft, en Ik hem, 
díe draagt veel vrucht’. De ranken hoeven geen 
vrucht voort te brengen, zij hoeven slechts 
vrucht te dragen. De HEERE zegt: ‘Al wat 
u ontbreekt, schenk Ik, zo gij ’t smeekt. Mild en 
overvloedig!’ Alles uit Hem! 
Niet dat de Landman de ranken dan verder 
met rust kan laten. Vers 2 stelt dat onvrucht-
bare ranken worden weggebroken, maar ook 
de vruchtbare uitlopers hebben verdere behan-
deling nodig. Er moet worden gesnoeid en 
gekrent. Ongetwijfeld gaat dat snoeiwerk in 
het christenleven met de nodige pijn gepaard. 
Wanneer het leven een bocht maakt; wanneer 
er teleurstellingen en beproevingen op je pad 
komen, is dat niet aangenaam. Maar wel ui-
terst heilzaam (zie Hebr. 12:10-11). 
Troostvol is de gedachte, dat de Landman 
weet wat Hij doet. Iedere rank krijgt een 
persoonlijke behandeling. Immers: Ranken 
worden niet gesnoeid met een elektrische 
heggenschaar, maar de Wijngaardenier gaat 
de ranken één voor één langs. En juist als de 
Landman aan het snoeien is, juist dan is Hij 
dichtbij. Want dan houdt Hij de ranken in 
Zijn hand. 
Het is er alles op gericht dat de vruchtbaar-
heid toeneemt. Want: ‘Hierin wordt Mijn Va-
der verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn 
discipelen bent’ (vers 8). Daarom is het ons 
gebed: Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien - O 
Heiland, Die de Wijnstok zijt! - Uw kracht moet 
in mij overvloeien - Of ’k ben een wis verderf 
gewijd. - Doorstroom, beziel en zegen Mij - Op-
dat ik waarlijk vruchtbaar zij. 
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Gespreksvragen:
1. Waaraan merkt u de tedere zorg van de 

hemelse Landman voor de gemeente waar 
u deel van uitmaakt? 

2. In Jesaja 6:5-6 neemt de HEERE het 
besluit om Zijn wijngaard te verwoesten. 
In Johannes 15:2 en 6 staat dat de

 Wijngaardenier de ranken die geen
 vrucht dragen, wegneemt en in het vuur 

werpt. Welke waarschuwing houdt dat
 in? 
3. ‘Blijf in Mij en Ik in u’. Wat houdt dat 

dagelijks concreet in? 
4. Waarom is Johannes 15 aan de ene kant 

zo verootmoedigend en aan de andere 
kant juist ook zo bemoedigend? 

5. Welke vruchten groeien er in het chris-
tenleven? Moet je die vruchten zelf ook 
zien, of gaat het erom dat de Landman ze 
ziet?

6. Ook Psalm 92:14-16 spreekt over vrucht 
dragen. Welke opdracht en welke belofte 
hoort u in deze verzen? 

7. Vruchtbare ranken worden voortdurend 
gesnoeid. Waar denkt u aan bij het snoei-
werk van de hemelse Landman? Wat zegt 
Hebreeën 12:7-11 daarover? Wat is het 
doel van de kastijding?

van de voorzitter Ds. W. Westland

Gouda 13 april
Eén keer per jaar willen we als bestuur 
ons beleid, de financiën en activiteiten 
verantwoorden aan onze leden. We noemen 
dat de Huishoudelijke Vergadering. Deze 
wordt dit jaar gehouden op D.V. zaterdag 
13 april, in het gebouw van de Driestar in 
Gouda. We beginnen om 14.00 uur.
Wie al vaker op deze vergadering geweest 
is, weet dat de beleidszaken slechts een 
klein gedeelte van de tijd vragen. Eén van 
de bestuursleden houdt daarna een inleiding 
met een nabespreking. Deze keer is ds. J.H. 
Lammers aan de beurt. Hij wil met ons 
nadenken over de betekenis van de bekende 
Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer.
In de pauze is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten.
Deze vergadering eindigt meestal rond half 
vijf. We hopen, dat u zoveel mogelijk op deze 
13e april naar Gouda komt. Spreek het tijdig 
met elkaar af.

Lijdensweken en Pasen
Dit nummer verschijnt in de lijdensweken. 
In de zondagse prediking worden we bepaald 
bij de gang van Christus naar het kruis. Dat 
roept tot verootmoediging: omdat ik zo 
zwaar gezondigd heb, moest Hij deze zware 
straf dragen. Maar dan mag er ook diepe 
verwondering zijn: wat een grote liefde, dat 
Hij in mijn plaats deze lijdensweg is gegaan!
En dan is er nog méér te zeggen. Want 
het ging voor Christus door lijden tot 
heerlijkheid.
Op de Paasmorgen mag de blijde boodschap 
klinken: Ik leef, en gij zult leven!
Laten we midden in de drukte van het leven, 
toch tijd nemen om dit alles te overdenken. 
Zo wens ik u en jou gezegende lijdensweken 
en een blij Pasen!

Tenslotte
Een hartelijke groet, mede namens de andere 
bestuursleden.
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In the pictureDs. P. Molenaar

Voor het eerst een vrouw tot
synodepreses gekozen
In haar vergadering van 17 januari heeft de synode van de PKN in een nieuwe samenstelling 
een nieuwe voorzitter gekozen. Het is een historische mijlpaal,  daar nu voor het eerst in de ge-
schiedenis een  vrouw is gekozen als voorzitter, mevrouw ds. K. van den Broeke te Wissenkerke. 
Mevrouw van den Broeke heeft uit haar leven verteld, dat  zij niet kerkelijk was opgevoed, maar 
later bij de kerk betrokken is geraakt. Het is altijd wel een bijzondere weg,  als mensen op de 
kerk betrokken raken. Dat mag voor elke gemeente een zaak van blijdschap zijn. 
Toch vermelden we deze verkiezing met veel pijn: we blijven, ongeacht kleur of modaliteit 
Schriftuurlijke bezwaren houden tegen het regeerambt van de vrouw. We betreuren het daarom, 
dat er nu een vrouw tot voorzitter is gekozen. 

Stilzwijgen
Ons viel rondom deze benoeming op, die 
achter gesloten deuren heeft plaats gevonden, 
dat het zo buitengewoon stil gebleven is in 
de kerk. Collega Mensink heeft als voorzitter 
van de GB een uiterst summiere verklaring 
over deze benoeming afgelegd, die ook in de 
Waarheidsvriend is gepubliceerd. Verder heb-
ben we niets meer gehoord of gelezen. Dit 
is des te opvallender, terwijl we wel een paar 
maanden geleden in de kerkelijke pers gelezen 
hebben van de verhitte discussies binnen de 
Anglicaanse Kerk over de toelating van de 
vrouw tot het ambt van bisschop. Ik denk, dat 
er achter dit stilzwijgen een gevoel van verle-
genheid en berusting schuilgaat. 

Slijtageslag
Verlangen we dan naar verhitte discussies over 
dit onderwerp? Dat niet, maar wel bezinning, 
hoe we deze zaak voor het aangezicht Gods 
denken te verantwoorden. Rondom de beslis-
sing van de vorming van de PKN in december 
2003 heb ik in de gemeenten een stilzwijgen 
van echt verdriet meegemaakt, zondags in 

de kerk. Nu echter hoor ik hoogstens enige 
teleurstelling en een wat doffe berusting in 
deze genomen beslissing. Wat mij opviel in 
diensten, die ik beluisterde na 17 januari, dat 
het onderwerp synode werd verzwegen, terwijl 
eerder wel vaak voor een synodevergadering in 
kerkdiensten werd gebeden. Is het misschien 
een zwijgen, vanwege kerkelijke vermoeid-
heid en verlegenheid? Wel las ik in de tijd, dat 
deze historische beslissing viel, in kerkbladen 
over veel activiteiten voor jong en oud in de 
gemeenten, zelfs tot de zondagse erediensten 
toe, maar over de historische wissel, die nu 
is omgezet, werd gezwegen. Zijn we op dit 
ogenblik binnen de vanouds Hervormd-Ge-
reformeerde gemeenten met een slijtageslag 
bezig? Je hoort nu ook geluiden van invoering 
van de vrouw in het ambt in verschillende 
gemeenten, die behoren tot de Gereformeerde 
Bond of tot de rechts confessionele ‘richting’. 
Collega Teeuw heeft op duidelijke wijze in 
het novembernummer van 2012 verwezen 
naar de brochure van collega Bouter, waarin 
de bezwaren tegen de vrouw in het ambt nog 
eens zijn uiteengezet.
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We zien toch ook nog wel de gewetensnood 
bij velen rondom deze kwestie. Heeft de syno-
de wel oog voor die gewetensnood?  Duidelijk 
is in 2004 in de classicale vergadering van Al-
blasserdam het Convenant vastgesteld, waarbij 
meer dan honderd gemeenten zijn aangeslo-
ten. Verder hebben toen veel gemeenten ge-
kozen voor de Verklaring voor Gereformeerd 
belijden, die toen afgegeven is om de eenheid 
van de kerk te bewaren en verdere scheuren 
en breuken, die toen reëel dreigden, te voor-
komen. Die stukken zijn toch nog actueel wat 
de positie van de Hervormd-Gereformeerden 
binnen de PKN betreft? Wordt daarmee in 
de kerk nog serieus omgegaan? De synode 
zou in ieder geval moeten beseffen, dat de 
bezwaren tegen de vrouw in het ambt voor de 
Hervormd-Gereformeerden geen gepasseerd 
station zijn, maar nog steeds een zaak zijn, 
die het kerkelijk geweten raakt. We bemerken 
helaas een zeker defaitisme tegenover en - be-
grijpelijk - ook tanende liefde voor de kerk als 
instituut, bij veel oudere en jongere gemeen-
teleden. Het respect en de liefde tegenover 
de kerk loopt hierdoor grote deuken op. Zou 
dit niet een aandachtspunt moeten zijn voor 
hen die leiding hebben te geven? We missen 
de geest van Paulus, die geen offervlees zou 
eten, als hij zijn broeder zou ergeren. En dan 
te bedenken dat het hier zelfs niet eens direct 
een uitdrukkelijk bevel van Christus betrof
(1 Korinthe 8)!

Kunnen we zegen verwachten? 
Maar de belangrijkste vraag is: Kunnen we 
de zegen van God verwachten bij deze be-
noeming? Hoe gaan we om in de andere 
kerkelijke colleges met het regeerambt van de 
vrouw? Natuurlijk kan de vrouw veel taken 
hebben volgens de apostolische brieven, maar 
het regeerambt van de vrouw in de kerk is 
tegen de Schrift. Zou er ook een samenhang 
kunnen zijn met de kerkverlating bij dui-
zenden per jaar in de PKN, de opheffing van 
predikantsplaatsen, ook binnen de Hervormd-
Gereformeerde gemeenten en de afstoting van 
kerkgebouwen met deze zaken, die strijden 
met het Woord Gods? 

Onze taak
In dit verband moeten we oppassen, dat we 
met onze beleidsplannen in de hand, denken 
dat deze beslissingen ons niet raken. Gaat het 
ons werkelijk om de waarheid van de Schrift 
ook in de roeping en verkiezing tot het ambt? 
Leggen we daarvan ook getuigenis af ? Zou de 
onverschilligheid van de gemeenteleden niet 
kunnen samenhangen met het feit, dat we niet 
die heiligheid uitstralen, wat het ambt betreft, 
die de Heere van ons vraagt? 
Daarom mag ons gebed wel zijn: “Heere er-
barm U over Uw kerk, erbarm U ook over Uw 
gemeenten!”

Dienstencentrum PKN Utrecht
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Geachte leden,
In het afgelopen verenigingsjaar mochten de 
volgende activiteiten van onze Mannenbond 
plaats vinden:

1) Huishoudelijke Vergadering
Op 12 april 2012 hielden we onze 
Huishoudelijke vergadering in het gebouw 
van de Hogeschool „De Driestar’’ te Gouda. 
Ds. W. Westland, onze voorzitter, begon 
deze vergadering met een meditatie over 
1 Petrus 1 vers 3: „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’’.  Thema was: Levende 
Hoop! Vervolgens werden de agendapunten, 
zoals het jaarverslag van de secretaris 
en penningmeester, besproken. Er vond 
bestuursverkiezing plaats, omdat
3 hoofdbestuursleden aftredend waren:
ds. A.D. Goijert, ds. J.P. Nap en dhr. M. Post. 
Ds. A.D. Goijert en ds. J.P. Nap hadden zich 
herkiesbaar gesteld en werden herkozen.
Dhr. M. Post had zich niet herkiesbaar gesteld 
en in zijn plaats werd dhr. C.D. Groenendijk 
te Ridderkerk gekozen als tweede secretaris. 
Vervolgens werd afscheid genomen van br. 
M. Post: hij werd bedankt voor het vele werk 
wat hij voor de Mannenbond heeft mogen 
doen en voor de goede en fijne samenwerking 
met elkaar. Twaalf jaar is hij hoofdbestuurslid 
geweest. Ons Hoofdbestuurslid, ds. J.P. Nap 
hield deze middag een referaat over „graven 
in het Woord’’. We danken onze God voor de 
onderlinge  liefde en saamhorigheid, die we 
deze middag mochten ontvangen. 

2) Bondsdag 2012
De bondsdag, die op 27 oktober gehouden 
werd in Putten, werd door onze voorzitter 
ds. W. Westland geopend met  een 
welkomstwoord, waarbij hij uitging van 
Exodus 17 vers 11: „bidden en strijden’’. Het 
thema voor deze dag was: „Ik geloof in God 
de Zoon!!’’  Voor deze bondsdag waren 2 
sprekers uitgenodigd: ds. M. Messemaker te 
Woudenberg en ds. J. Westerink te Urk.
Ds. M. Messemaker hield een lezing over „de 
Persoon van Christus’’ en ds. J. Westerink over 
„het werk van Christus’’. We zijn dankbaar 
voor het onderwijs, dat we ontvingen uit Gods 
Woord. Wat is het Woord rijk en wat hebben 
we het telkens weer nodig. Er was weer 
een grote opkomst. Zo mochten we elkaar 
ontmoeten rondom het Woord van God.    

3) Regionale Themadagen
Er werden verschillende themadagen 
georganiseerd: zaterdag 28 april 2012 te 
’t Harde met als sprekers ds. G. Herwig te 
Nunspeet en ds. H. Polinder te Urk. Thema 
was: „geloof en gevoel’’: zaterdag 24 november 
2012 te Papendrecht met als sprekers: 
ds. M. Klaassen te Sliedrecht en ds. J.W. 
Schoonderwoerd te Sliedrecht. Thema was: 
„wie is God voor u?”; zaterdag 9 maart 2013 
te Woerden met als sprekers dr. M.J. Kater 
en ds. C.J. Barth. Het thema is: „buigen met 
de wereld of knielen voor God’’.  God zegene 
deze toerustingsdagen en we hopen dat de 
belangstelling voor deze dagen zal toenemen.  

4) Streekvergaderingen
In het afgelopen verenigingsjaar zijn door 
het hoofdbestuur streekvergaderingen 

Jaarverslag 2012-2013Ds. J. van Dijk
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gehouden in de streek: op 3 oktober de streek 
Amersfoort/Utrecht, waar ds. E. de Mots een 
inleiding hield over: „geloven in deze tijd, hoe 
houd ik het vol?’’; op 20 november de streek 
Alblasserwaard-West, waar ds. W. Westland 
een inleiding hield over NGB artikel 37: „het 
laatste oordeel’’; op 21 november de streek 
Bommelerwaard/N.Brabant, waar ds. A.D. 
Goijert een inleiding hield over „de roeping 
van Abram’’; op 29 november de streek Lopik, 
waar ds. J.P. Nap een inleiding hield over 
„doet dat tot Mijn gedachtenis’’; op 7 maart 
de streek Rotterdam, waar ds. J. van Dijk een 
inleiding hield over „een-zijn in Christus’’.
Op deze vergaderingen is er naast het
Bijbelse onderwerp en de bespreking ervan 
tevens gelegenheid om over allerlei zaken
met het hoofdbestuur van gedachten te 
wisselen.  

5) Hervormde Vaan
Er was behoefte aan een restyling van ons 
blad de Hervormde Vaan. Dat is verwezenlijkt 
in januari jl. We hopen dat ons blad nog 
aantrekkelijker is geworden. Belangrijk is 
vooral, wat de Hervormde Vaan ons te bieden 
heeft. Dat zijn o.a. de meditaties en „woorden 
van Spurgeon’’, de Bijbelstudies over de 
profeet Amos, die dit jaar verzorgd worden 
door ons hoofdbestuurslid ds. J.P. Nap en de 
Bijbelstudies over de „Ik ben –uitspraken’’ 
van de Heere Jezus, die ds. H.J.T. Lubbers uit 
Nieuwe Tonge/Herkingen verzorgt. Ds. P. J. 
Teeuw uit Papendrecht schreef in de rubriek 
„In the picture’’ over verschillende actuele 
onderwerpen. Hij is daar inmiddels mee 
gestopt. Ds. P. Molenaar uit Lunteren heeft 
deze taak overgenomen. Wat de Bijbelstudie 
betreft: er werd vanuit de verenigingen 
gevraagd om de Bijbelstudies voor het nieuwe 
seizoen eerder te laten beginnen in ons 
blad: niet in het nummer van juli/augustus, 

maar in het aprilnummer. Omdat dit jaar 
het rooster voor de Bijbelstudies al rond was 
(10 Bijbelstudies), hopen we er in 2013-
2014 rekening mee te houden. Dat betekent 
dat er in het seizoen 2013-2014 wel in het 
juli/augustusnummer met de Bijbelstudies 
begonnen wordt, maar eerder gestopt wordt: 
in het maartnummer (dus geen 10, maar 8 
Bijbelstudies). Dan kunnen we in 2014 in het 
aprilnummer beginnen met de Bijbelstudies 
voor het nieuwe seizoen 2014-2015. Dat zijn 
dan weer 10 Bijbelstudies. We hopen dat ons 
blad „de Hervormde Vaan’’ vruchtbaar mag 
zijn voor onze Mannenbond en voor allen, die 
de Vaan lezen.   

6) Er is een nieuw initiatief van de 
Mannenbond en de Vrouwenbond voor een 
ontmoetingsbijeenkomst voor de doelgroep 
25+. Er is een stuurgroep gevormd. Het doel 
is: „toerusting en ontmoeting’’. De eerste 
bijeenkomst is gehouden op 26 januari 
in Putten. Dr. H. van den Belt was de 
spreker. Thema was: „2013, een jaar vol (on)
zekerheid’’. Er waren ongeveer 100 jongeren. 
Er zal een vervolg aan worden gegeven. 

7) Ledenwerving en Publiciteit
Er is foldermateriaal voor ledenwerving. We 
hopen daarmee vooral jongeren te werven 
voor de Mannenvereniging. Via de website 
wordt de publiciteit gezocht en Themadagen, 
Streekvergaderingen, de Huishoudelijke 
Vergadering en de Bondsdag worden er op 
bekend gemaakt. Tevens worden lezingen 
van Huishoudelijke Vergaderingen en van de 
Bondsdagen er op vermeld. We hopen dat 
het mag dienen om onze Mannenbond meer 
bekendheid te geven. 

8) Contacten:
Het Hoofdbestuur vergaderde zeven 
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keer in dit seizoen. Verder zijn er 
jaarlijkse vergaderingen met de andere 
Hervormd-gereformeerd bonden: het 
zgn. 7- bondenberaad. Naast deze 
besprekingen bezoeken we elkaars 
jaarvergaderingen of bondsdagen. Op het 
WEB, het samenwerkingsverband met de 
Vrouwenbond en HGJB, worden vragen over 
geloofsopvoeding besproken, waarover verslag 
wordt gedaan in de Hervormde Vaan.
Dan zijn er kontakten met broeders van 
de Chr. Geref. Kerken en van de Ger. 
Gemeenten. U moet daarbij denken aan de 
Themadagen en de Bondsdagen. Op 6 oktober 
2012 bezochten we de Bondsdag van de 
Chr. Geref. Mannenbond, waar ds. R. Kok 
een referaat hield over het gebed.  En op 10 
november 2012 bezochten we de Bondsdag 
van Mannenverenigingen van de Ger. 
Gemeenten, waar ds. J.W. Verwey een referaat 
hield over „de toekomst ligt vast’’.
We danken God voor de zegenrijke en 
vruchtbare kontakten en goede ontmoetingen 
met broeders een zusters van de andere 
bonden.  

9) Ledenbestand:
We gedenken onze leden, waaronder ook ons 
oud-hoofdbestuurslid ds. H. Visser, die dit jaar 
zijn overleden en wensen de nabestaanden de 
troost en genade van de Heere Jezus Christus 
toe.
Verder delen we mee dat één Mannen-
vereniging „Guido de Bres’’ te Harderwijk 
werd opgeheven vanwege het te kleine aantal 
leden. Dat is altijd jammer.
Er kwamen ook weer nieuwe Mannen-
verenigingen bij: te Oude Pekela en te 
Sirjansland. Dat is verheugend. Het aantal 
leden van de Mannenbond is ongeveer 3400 
leden. We hopen dat onze verenigingen 

blijven groeien. Laten we daar allemaal ons 
steentje aan bijdragen.  

10) Tenslotte:
Eén van  de bedoelingen van onze Bond 
is om leiding te geven bij het onderzoek 
van Gods Woord. We danken onze God 
ootmoedig, dat we dat in dit afgelopen jaar 
weer mochten doen door de Bijbelstudies in 
de Hervormde Vaan, door de onderwerpen 
op de themadagen, op de streekvergaderingen 
en op de Bondsdag. Wat is belangrijker dan 
het onderzoek van Gods Woord? Dat Woord 
is een Lamp voor onze voet en een Licht 
op ons pad. Het wijst ons de weg naar de 
Heere toe en het is Voedsel voor iedereen, 
die met de Heere leeft en hier op doorreis is 
naar de eeuwige toekomst van God.  Het is 
in opdracht van onze Heere Jezus Christus, 
dat we de Schriften onderzoeken, want die 
getuigen van Hem.  We danken onze God in 
verwondering dat Hij Zijn Heilige Geest ons 
schonk, die licht gaf in het Woord van God 
en dat Hij ons oude en nieuwe schatten deed 
opgraven. Hij leert ons graven in het Woord. 
Zonder de Heilige Geest kan het niet en lukt 
dat niet, want ons verstand is verduisterd. 
Dat merken we juist, als we de leiding van de 
Heilige Geest missen. Dan wordt het Woord 
wel besproken, maar is er geen geest en leven. 
Des te wonderlijker als de Heilige Geest er 
bij was en ons bij de hand nam in het Woord 
van God en we met elkaar gevoed werden 
door Gods Woord. We danken onze God, 
dat we  in vrijheid mochten samenkomen. 
God komt alleen de dank toe voor alles 
wat we ontvangen hebben in het afgelopen 
verenigingsjaar. Want wat is het, dat we nìet 
ontvangen hebben?
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BOND VAN HERVORMDE MANNENVER. OP G.G.

EXPLOITATIE-REKENING 2012
 Exploitatie Begroting Begroting
 2012 2012 2013
BATEN:
Contributies.....................................................................  44.846,--  44.850,--  48.300,--
Collecten en giften ..........................................................   8.177,--     4.310,--   4.725,--
Rente ...............................................................................   699,--   765,--   665,--
Diverse ontvangsten ........................................................   690,--   700,--   700,--
Referaten en insignes .......................................................   16,--     370,--   50,--
  –––––––––––– –––  ––––––––––– –––––––––––
    54.428,--   50.995,--  54.440,--
   ============  ============  ============
LASTEN:
Reiskosten H.B. e.a. + secretariaat ...................................  4.522,--  4.400,--  4.500,--
Vergaderingen + zaalhuur ................................................   4.715,--      2.310,--   2.350,--
Onkosten Bondsdag ........................................................   2.467,--     2.600,--    2.600,--
Diverse kosten .................................................................   3.557,--     3.185,--      3.030,--
Verdiepingsconferentie 25+ .............................................  998,--  -,--  -,--
  –––––––––––– ––  ––––––––––– –––––––––––
   16.259,--   12.495,--    12.480,--

ONKOSTEN „HERV. VAAN”
Drukkosten + banderen ...................................................  14.690,--   14.800,--    16.500,--
Frankering .......................................................................  11.181,--    11.200,--     12.000,--
Honoraria ........................................................................  1.180,--    1.200,--      1.200,--
Diverse kosten + inbinden ...............................................   -,--    375,--      375,--
Aandeel kosten Bondsbureau ..........................................  10.548,--   10.500,--     11.500,--
  –––––––––––– ––  ––––––––––– –––––––––––
   53.858,--  50.570,--  54.055,--
Kosten restyling blad .......................................................  3.163,--  -,--
  –––––––––––– ––  ––––––––––– 
       TOTAAL LASTEN   57.021,--   50.570,--
 TOTAAL BATEN   54.428,--  50.995,--   54.440,--  
  –––––––––––– –– ––––––––––– – –––––––––––   
 VOORDELIG SALDO  	   425,-  385,--
     ===========  ===========
      NADELIG SALDO   2.593,--
   ==========

Voorgesteld wordt de contributie voor 2013 vast te stellen op  14,00.
                                                                                                  ======
BALANS per 31-12-2012:

Geldmiddelen .......................................   34.303,-- 
Aandeel Bondsbureau ...........................    4.715,--  
Inventaris ..............................................     1,--
Voorraden/vorderingen .........................  3.156,--  
  –––––––––––  
    42.175,-- 
Nog te betalen kosten ...........................   9.036,-- 
  –––––––––––  
 VERMOGEN   33.139,-- 
  ==========
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organisatienieuws

Boekbesprekingen

Wijzigingen adresboekje 2011
De volgende wijzigingen doorvoeren: 
1) de MV „Tot de Wet en de Getuigenis’’ 
te Elburg (blz. 14) heeft een nieuwe 
penningmeester: dhr. D. van der Linde, 
Zuiderzeestraatweg Oost 82, 8081 LE 
Elburg.
2) de MV „Elim” te Werkendam (blz. 7) heeft 
een nieuwe secretaris: dhr. M.S.J. Luteijn, 
Bakkerskilstraat 45, 4251 ZK Werkendam.

3) de MV „Onderzoekt de Schriften” te 
Sliedrecht (blz. 4) heeft een nieuwe voorzitter: 
dhr. G. Sekeris, Prickwaert 168, 3363 BH 
Sliedrecht; en een nieuwe secretaris: dhr. W. 
de Munck, Hugo de Grootstraat 82, 3361 
HH Sliedrecht. 

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

„Want gij zijt duur 
gekocht’’. De eer-
ste brief aan Ko-
rinthe, geschreven 
door ds. M. van 
Kooten te Elspeet. 
Uitgave de Banier. 
150 blz., prijs  
E 13,90.

Dit boekje van 
203 bladzijden 
is een uitgave in 
de serie  „aan u 
geschreven’’. Het 

zijn korte Bijbelstudies over de eerste brief, 
die Paulus schreef aan de gemeente van 
Christus te Korinthe. Vers voor vers wordt 
besproken. Toepassingen worden gemaakt. 
En elke Bijbelstudie wordt afgesloten met een 
aantal vragen, een schriftlezing en een psalm. 
Doel van de Bijbelstudies is, dat de gemeente 
van Christus aangespoord wordt om God te 
eren en groot te maken met lichaam en ziel. 
Waarom? Omdat zij duur gekocht is met het 
bloed van de Heere Jezus Christus. Op het 
„duur gekocht zijn’’ ligt de nadruk. De moeite 
waard om het boekje aan te schaffen, vooral  

voor persoonlijk gebruik. Het zal u verrijken 
en opscherpen in de liefde voor de Heere. Van 
harte aanbevolen. 

J.v.D.

Ds. P. Molenaar, “Zaligmakenden genade” 
De brief aan Titus, in serie: Aan u geschreven, 
uitg. De Banier, 2012, 
155 blz., prijs € 13,90.
Een mooi boek 
schreef ds. Molenaar, 
die inmiddels ook 
medewerker is aan 
ons blad, over de brief 
aan Titus. Er zijn al 
diverse delen versche-
nen in deze serie, die 
Nieuwtestamentische 
brieven behandelt. 
De teksten van Titus 
worden in uitvoerige 
meditatieve verhan-
delingen besproken 
op een wijze, die ook aan de exegese duidelijk 
recht doet. Wat zijn de teksten van Titus 
dikwijls diep geladen. In dit boekje worden ze 
uitgelegd, met vele détails, zonder dat de grote 
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Want Gij zijt mijn Verwachting,
Heere, HEERE!
Psalm 71 : 5a

Na een periode van afnemende gezond-
heid is door de Heere van ons weggeno-
men ons oud-lid

LEENDERT HUISMAN
 
in de leeftijd van 91 jaar.

De Heere vertrooste zijn vrouw en allen 
die hem lief en dierbaar waren met Zijn 
genade.

Bestuur en leden M.V. „Elimelech”
Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen

28 januari 2013

overlijdensberichten

„En nu, wat verwacht ik, o HEERE!
Mijn hoop, die is op U.”

Psalm 39 : 8

Met droefheid namen wij kennis van het 
plotseling overlijden van ons trouw lid

JAAP HUISMAN
 
op de leeftijd van 60 jaar.

De Heere vertrooste zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen met Zijn nabijheid.

Bestuur en leden Mannenvereniging
“Filippus” te Oudewater

Februari 2013

Maar in dit alles zijn wij meer dan
overwinnaars door Hem die ons

heeft liefgehad.

Op 2 februari j.l. heeft de Heere tot Zich 
genomen in Zijn heerlijkheid onze ge-
liefde broeder

G.J. VELDHUIS

op de leeftijd van 89 jaar.

Meer dan 50 jaar was hij een trouw lid 
van onze vereniging waarbij hij secretaris 
was en de laatste jaren voorzitter.
Wij gedenken hoe hij met liefde voor 
God en met kennis van de Bijbel 
richting gaf aan de gesprekken op de 
vereniging.

De Heere sterke zijn vrouw en kinderen.

Bestuur en leden van mannenvereniging 
Onderzoekt de Schriften 
Mastenbroek-’s Heerenbroek

lijn van de brief vergeten wordt. Leerzaam en 
nuttig voor het persoonlijk en gemeentelijk 
geloofsleven in onze tijd. Het valt op hoe 
dikwijls ds. Molenaar uitdrukkingen gebruikt 
als: in onze tijd, tegenwoordig e.d. Zo be-
trekt hij de inhoud van de brief op het heden. 
Elk hoofdstuk sluit af met een serie vragen, 
zodat één en ander ook best op een man-
nenvereniging besproken zou kunnen worden. 
Tenslotte: mij is niet duidelijk wat nu de titel 
en wat de ondertitel van dit boek is. Maar dat 
is denkelijk meer een opmerking richting de 
uitgever.

JPN.
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BOND VAN HERV. MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

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

ZATERDAG 13 APRIL 2013
aanwezig te zijn op de te houden

H U I S H O U D E L IJ K E
V E R G A D E R I N G

in de aula van de Hogeschool „DE DRIESTAR”, Burg. Jamessingel 2 te Gouda.
Aanvang 14.00 uur.

 A G E N D A:
 1. Opening door de voorzitter ds. W. Westland
 2. Jaarverslag van de secretaris
 3. Jaarverslag van de penningmeester/begroting 2013
 4. Voorstel contributieverhoging
 5. Verslag van de kascontrolecommissie
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. Mededelingen
 8. Uitslag verkiezing hoofdbestuursleden
 Voorgestelde dubbeltallen:
 1. vac. ds. J. van Dijk (herkiesbaar)
  ds. J. van Dijk te Bennekom
  ds. G. Wassinkmaat te Gameren
 2. vac. dhr. C. Oosterom (herkiesbaar)
  dhr. C. Oosterom te Lopik
  dhr. J. Maasland te Waddinxveen
 3. vac. dhr. J. van Capelleveen (herkiesbaar)
  dhr. J. van Capelleveen te Veenendaal
  dhr. A. Thoutenhoofd te Veenendaal
 9. Referaat door ds. J.H. Lammers: „Bonhoeffer, een getuige van Jezus Christus”
10. Collecte
11. PAUZE (verkoop referaten)
12. Bespreking van het referaat
13. Rondvraag
14. Sluiting door ds. J. van Dijk

U bent hartelijk welkom! C.D. Groenendijk (2e secr.)

P.S. De Hogeschool “De Driestar” ligt op loopafstand (via de achterzijde) van het Cen-
traal Station te Gouda. Ook met de auto goed bereikbaar, het gebouw ligt in de directe 
nabijheid van de A12.


