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Geschiedenis?!
…….geschiedde het……..
(Lukas 3: 2m.)

D

meditatie Ds. E. de Mots

at is misschien het eerste waaraan wij 
denken bij bovengenoemd tekstwoord: 

geschiedenis!
Niet het meest populaire vak onder jongeren. 
(Met excuus aan de docenten geschiedenis). 
Geschiedenis roept iets op van ‘een grijs en ver 
verleden, tijd die geweest is’. Gekoppeld aan de 
veelgehoorde opmerking: wat heb ik daar nu 
aan? Wat kan ik daar vandaag mee? Niet alleen 
de jongeren maar ook de mens van vandaag, is 
vooral gericht op het heden. Het gaat om nú! 
Vandáág!

Tóch geschiedenis!
Nee, het gaat Lukas in de tekst niet om een 
lesje geschiedenis. In het verband van de tekst 
worden namen en feiten genoemd. Het lijkt 
een droge opsomming. Maar dat is niet aan 
de orde in de Bijbel. Sowieso niet! Om zo te 
zeggen: alles is het Aangezicht van de Heilige 
Geest gepasseerd. Het heeft Hem goed gedacht 
dit (stukje geschiedenis) ook te laten opschrij-
ven. Dit, deze manier van verwoorden, past 
overigens ook bij Lukas. Alleen in het bekende 
Kerstevangelie, Lukas 2, komt dit al 3x voor: 
en het geschiedde. Vanuit de inleiding van het 
Evangelie weten we dat het Lukas om histori-
sche betrouwbaarheid te doen is. Dat iets écht 
gebeurd is!

Doel van ‘geschiedde het’……
Weet u en jij dat ook nog? Op school moesten 

we jaartallen stampen bij geschiedenis. Van 
de prehistorie tot de slag bij Nieuwpoort. Dat 
moesten we niet alleen leren om iets van de 
geschiedenis van ons eigen land te weten. Maar 
óók: dat wat gebeurd is, is gedateerd! Het staat 
op jaar en naam.

Het is na te gaan! En dát is nu met het Woord, 
het Evangelie van Jezus ook het geval. Johannes 
de Doper, Jezus heeft écht geleefd! Nog anders 
gezegd: (het) geloof is gebaseerd op feiten. Op 
historische gebeurtenissen. En niet op aanna-
mes. Zou dat wel zo zijn dan zou het christelij-
ke geloof een geloof zijn dat zweeft en daarmee 
zweverig is….Maar namen en feiten in Lukas 3 
vertellen ons dat Gods Woord geschiedt in een 
concrete tijd met concrete personen en omstan-
digheden!

Kérn van ‘geschiedde het’……
Er is nog een aspect. De klemtoon en daarmee 
nadruk in Lukas 3 vers 1 en 2, ligt op geschied-
de het Woord van God tot Johannes. Dat is de 
hoofdzin van deze twee verzen. Het gaat niet 
om al die namen. Het gaat niet om wie er aan 
de macht zijn. Om wat politieke en kerkelijke 
leiders voorstellen en voorstaan. Maar het ac-
cent ligt op wat Gód doet! En dat in door en de 
Heere Jezus Christus! 

De macht en het beleid van die 7 mannen 
(want zoveel zijn het) staat ten diepste ‘tussen 
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bijbelstudie o.t.

Ezechiël 17

Ds. J. van Dijk

Een raadsel (vers 1-10)
In dit hoofdstuk moet Ezechiël via een raad-
sel een boodschap aan Israël doorgeven. Het 
raadsel gaat over een grote arend met grote 
vleugels en met prachtige bonte kleuren. Een 
prachtig beest. Wat doet die arend? Hij vliegt 
naar het gebergte van de Libanon. Daar kiest 
hij een cederboom uit en plukt er een takje 
af. Dat takje, dat hij eraf plukt, zit niet onder 
aan de stam, maar in de top van de boom. 
Hij neemt dat afgebroken takje mee naar een 
land van kooplui en zet hem in de stad in een 
hele drukke winkelstraat. U begrijpt: dat takje 
wordt onder de voet gelopen. Vervolgens pikt 
de arend een zaadje uit de grond en brengt dat 
naar een vruchtbaar stukje grond, waar een 
brede rivier langs stroomt. Hij plant het op 
een goed uitgekozen plaatsje, waar het zaadje 
kan groeien. Dat zaadje blijkt een zaadje van 
een wijnstok te zijn. Er groeit een wijnstok uit 
en er groeien ranken aan: een vruchtbare wijn-
stok. Wat zien we vervolgens? Er komt een 

tweede, grote arend aanvliegen. Hij heeft ook 
machtige vleugels. Wel is hij minder mooi van 
kleur. Wat gebeurt er dan? Let op de wijnstok: 
de wijnstok strekt zich uit naar die arend toe. 
Hoe? Met wortel en tak. Waarom? Om hem 
van dienst te zijn. Lukt dat? Zie vers 9: nee, 
de wijnstok zal verdrogen, verdorren en geen 
vrucht meer dragen. Dat is het raadsel.

De uitleg (vers 11-21)
Die grote arend (vers 3) is de koning van 
Babel: Nebukadnezar. De top van de ceder-
boom duidt aan het koninklijk huis van het 
volk Israël: koning Jojachin en zijn regeerders. 
Het land van koophandel is Babel en die stad 
met die drukke winkelstraat is Babylon. Wat 
betekent dit? Dat het koninklijk huis van 
Israël wordt weggevoerd naar Babel (vers 12). 
Ze worden onder de voet gelopen. Nebukad-
nezar doet nog iets: hij neemt koning Zedekia 
(vers 13), één van de prinsen van het konink-
lijk huis van Israël en maakt hem tot koning. 

haken’. Dat is niet het bepalende. Het eigen-
lijke en daarmee voornaamste, gebeurt daar 
waar Gods Woord geschiedt! Nóg hoger en 
verder kijkend: waar we door het geloof hoger 
zien namelijk op Het Lam Gods. Volgens 
Openbaring 5 heeft Hij de boekrol van de ge-
schiedenis in Zijn hand. En dat betekent: Het 

Lam regeert! Zullen we dát niet vergeten bij 
alles wat ook dit jaar weer zal geschieden? Al 
dát beleid is beleid dat ‘tussen haken’ staat en 
enkel en alleen moet en zal bijdragen aan het 
geschieden van het Woord van God! Want: 
Geen ding geschiedt (!) er ooit gewisser, dan ’t 
hoog bevel van ’s HEEREN mond (Ps. 33: 5).
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Wat voor een koning? Een koning die met 
handen en voeten gebonden is aan de wil en 
wetten van de koning van Babel. Hij had niets 
in te brengen. Verder lezen we dat Nebukad-
nezar een eed vraagt aan Zedekia: „leg een 
eed af, dat je mij trouw bent en trouw blijft’’. 
Zedekia legt die eed af . Wat is het zaadje, 
dat  uitgroeit tot een wijnstok met ranken? 
Dit: als Zedekia zich houdt aan zijn eed aan 
Nebukadnezar, zal Israël blijven bestaan. Wel 
als een onderworpen volk aan Babel, maar ze 
zullen niet verder uitgeroeid worden. Maar 
wie is die tweede arend? Dat is de koning van 
Egypte. Wat gebeurt er? Koning Zedekia gaat 
de koning van Egypte hulp vragen om een 
leger en oorlogspaarden. De vraag is: zal Ze-
dekia met bondgenoot Egypte het voor elkaar 
krijgen om zich weer los te maken van koning 
Nebukadnezar? Het antwoord van de Heere 
is: nee. Waarom néé? Dan valt het op, dat de 
Heere op de eed terug komt. Zedekia heeft, 
zo blijkt, in de Naam van God met een eed 
gezworen, dat hij trouw zal blijven aan Nebu-
kadnezar. Nu pleegt hij trouwbreuk, in Gods 
Naam. Let er op, dat de Heere zegt: Hij heeft 
Mijn eed veracht en Mijn verbond gebroken 
(vers 19). Inderdaad, met een beroep op Gods 
Naam een eed doen en tóch achter de rug om 
van koning Nebukadnezar een andere koning 
in de arm nemen, dat is trouwbreuk plegen. 
Dat neemt de Heere niet: Zedekia zal weg-
gevoerd worden en zijn zonen zullen gedood 
worden. En het volk zal verstrooid worden 
en overal verspreid wonen. Want Gods Naam 
staat hier op het spel. Hier kunnen we lijnen 
trekken naar ons toe. Aan het eind van de 
troonrede wordt gezegd, dat we bidden om 
Gods hulp en zegen voor het werk van hen, 
die ons regeren. Is dat geen jawoord van ons, 
dat we het van die zegen verwachten? Houden 
we ons als regering en volk aan dat jawoord 

en betrekken we overal de Heere bij? Als kerk 
hebben ons jawoord aan God gegeven en wil-
len er voor God zijn. Plegen we geen trouw-
breuk als we het Woord van God loslaten 
en de boodschap van het Evangelie van JC 
afzwakken en het veranderen tot een sociaal 
evangelie van medemenselijkheid? Persoonlijk: 
we hebben onze jawoorden aan God gegeven, 
bij de doop van kinderen, als we geloofsbelij-
denis deden, aan het avondmaal deelnemen, in 
de kerk getrouwd zijn, in een ambt dienen in 
de Gemeente. Ons jawoord gegeven om met 
God te leven en met onze naaste om te gaan, 
zoals God dat wil. Betrouwbaar zijn als chris-
ten, dat men op ons aan kan en dat de Naam 
van God om u en mij niet gelasterd wordt, 
maar geprezen. Zijn we trouw of plegen we 
trouwbreuk? Komen onze jawoorden echt uit 
ons hart, door Gods Geest gewerkt? „Ja’’  ge-
zegd tegen het offer van Christus: „daar lééf ik 
van’’. En dat we ontdekken: wat steun ik toch 
vaak op andere dingen, namelijk op mijn be-
rouw, op bevindingen, op ons getuigen, op ons 
gelovig-zijn, op bekeerd-zijn en daardoor de 
vaste grond van alléén Jezus’ offer loslaten? Is 
dat niet de oerzonde:  trouwbreuk plegen met 
God? Dan wil dit Bijbelgedeelte ons leren: de 
Heere haat de trouwbreuk en ontrouw en het 
vertrouwen op iets of iemand anders dan op 
Hem alléén! 

De boodschap (vers 22-24)
Ook de Heere plukt een takje van de top van 
een hoge cederboom. Er wordt bij gezegd: 
een breekbaar (teer) takje. Voor het oog geef 
je er niets voor: moet daar wat uitgroeien, 
waar je iets mee kunt beginnen? Wat doet de 
Heere met dat breekbare takje? Hij plant dat 
breekbare takje op een hoge en verheven berg. 
Wat gebeurt er? Dat tere takje groeit uit tot 
een heerlijke cederboom, waarin allerlei soor-
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ten vogels zullen wonen. Dan staat er bij: alle 
bomen van het veld zullen zien wat de Heere 
doet. Wat betekent dat? Alle bomen van het 
veld: alle volken met hun leiders zullen zien, 
dat de Heere allen die hoogmoedig zijn en 
zichzelf op de troon zetten (zie Nebukadnezar 
en Zedekia) vernederen zal, maar wie verne-
derd is, wordt door de Heere verhoogd. Of 
we het geloven of niet, maar de Heere heeft 
het gesproken, Hij zal dit doen. Het wordt 
allemaal onderstreept door de woorden: „Ik 
zal zetten, Ik zal afplukken, Ik zal planten, Ik 
zal vernederen, Ik zal verhogen’’. Hier zit een 
vermaning in: koning Zedekia, een voorgan-
ger van het volk, pleegde trouwbreuk. Dat 
veroordeelde de Heere en dat heeft Zedekia 
geweten. Kunt u zien als we als voorgangers 
niet trouw en eerlijk zijn. Als het om koning 
en voorganger gaat, om leiders in de ker-
ken, om ambtsdragers in de gemeenten, om 
dominees, om leraren en leraressen, ouders, 
clubleiding. Wat een verantwoordelijke taak 
hebben we. Er zit ook een geweldige bemoe-
diging in: God gaat dóór! Want wie is dat tere 
takje? Dit is een belofte voor Israël en de kerk 
van Christus. Zijn ze niet onaanzienlijk in de 
wereld? Toch worden ze door God verhoogd. 
Dat komt vooral omdat dat takje ons via het 
koninklijke huis van David wijst op de grote 
Davidszoon, onze Heere Jezus Christus. Hoe 
nederig was Hij! Maar God plantte de Heere 
Jezus Christus op een hoge berg. We kun-
nen denken aan de berg Sion, waar de tempel 
stond en de dienst van verzoening plaats 
vond. We kunnen ook denken aan de berg 
Golgotha, waar de Heere Jezus en Zijn Kruis 
geplant is door God. Hij is de Cederboom, 
waarin allerlei soorten mensen genade en 
vergeving vinden en een schuilplaats om in te 
wonen. Ik ook? Ja! Maar ik heb trouwbreuk 
gepleegd? Denk aan Petrus, die als een bevend 

vogeltje kwam aangevlogen: „Heere, U weet, 
dat ik U liefheb’’. Juist voor zulke bévende 
vogeltjes is de Cederboom Jezus Christus zo’n 
veilige Schuilplaats. Want van Hém leren en 
ondervinden we: „zijn wij ontrouw, God is ge-
trouw en onze ontrouw doet Zijn trouw niet 
te niet’’. Wonderlijk, zoals God dat tere stekje 
van het geloof in de Heere Jezus Christus in 
ons hart plant, door Zijn Woord en Geest. 
Zó leren we door genade leven én groeien in 
de kennis en genade van Christus’ trouw en 
liefde, van Zijn „jawoord’’ aan ons. Is dat de 
Bron van ons leven?

Gespreksvragen
1. Er wordt in de Bijbel meer gewerkt met 

raadsels. Denk aan Simson (Richteren 14 
vers 11-14). Zijn raadsels hetzelfde als de 
gelijkenissen, die de Heere Jezus vertelde? 
Wat zijn de overeenkomsten of verschil-
len?

2. Jawoorden verbreken, zoals in Zedekia’s 
geval aan de koning van Babel Nebu-
kadnezar, wordt door God veroordeeld. 
Waarom? Welke vormen van trouwbreuk 
zijn er in de wereld, in de kerk, in de ge-
meente, in het geloofsleven? Hoe kunnen 
we trouw zijn aan onze jawoorden?  

3. Wat zegt de uitdrukking „vernederd en 
verhoogd worden’’ over Israël, over de ge-
meente van Christus, over de Heere Jezus 
Christus en over het persoonlijk geloofsle-
ven? Welke bemoedigingen en vermanin-
gen zitten daar in? 

4. De Heere Jezus Christus wordt vergeleken 
met de Cederboom, waaronder allerlei 
soorten vogels een schuilplaats vinden. 
Wat zegt dit van de Evangelieverkondi-
ging in de wereld en het aanbod van Gods 
genade?
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bijbelstudie n.t.

Gods menslievendheid!
Titus 3 : 1–17

Ds. J. Prins

Gods menslievendheid. (Grieks: filantropia) Wat is dat? Gods liefde die verschenen is aan de 
mensen! U vindt dit in vers 4! Waarom schrijft Paulus hierover in Titus 3? Om dat te begrijpen 
moeten we weten waar het om gaat in dit hoofdstuk! Paulus benadrukt hierin het doel van zijn 
brief. Namelijk dat een mens door genade behouden wordt, door genade goede werken doet en 
op deze wijze God eert. En de Bron van dit alles? Dat is Gods menslievendheid. De gelovige is 
geroepen, om door genade, goede werken te doen. Vier keer schrijft Paulus dit aan Titus: 2:7; 
2:14; 3:8; 3:14. Goede werken of vrucht dragen is tot Gods eer en zegen voor de naaste. Het is 
een leven naar Gods geboden. Vanuit Jezus Christus en door de Heilige Geest. In vers 1 lezen 
we hoe Paulus dit concreet maakt. Hij roept op tot onderdanigheid, gehoorzaamheid en goede 
werken. Naar hen die boven de Kretenzen staan! Verder mogen zij niemand belasteren en geen 
vechtersbazen zijn. Juist mild en zachtmoedig zijn voor alle mensen. Wanneer wij in Christus 
Jezus geloven, laten wij dit ter harte nemen! Vervolgens, richt Paulus de blik op het verleden. En 
hij sluit daar zichzelf bij in! Hij schrijft, denk eens terug aan vroeger! Hoe waren wij toen? 

Onverstandig. Ongehoorzaam. Dwalend op 
allerlei gebied. Verslaafd aan slechte begeer-
ten! Verslingerd waren we eraan! We lijden 
een slecht leven. We waren hatelijk en werden 
gehaat. Jawel, de een meer hieraan en de ander 
daaraan! Kortom, de gevallen mens is geen 
lieverdje! Waarom haalt Paulus dit op? Opdat 
we niet boven de ander gaan staan. Maar 
ernaast, liever nog eronder! En ons blijven 
verwonderen over het wonder van Gods 
genade. Waarover Paulus nu spreekt. Door dat 
wonder werd alles anders. Lees vers 4: ‘Maar 
toen de goedertierenheid van God onze Zaligma-
ker en Zijn liefde tot de mensen verschenen is!’ 
Hoe zijn goedertierenheid en liefde (menslie-
vendheid) verschenen? In Jezus Christus. Hij 

is Gods menslievendheid in eigen Persoon! 
Een voorbeeld. We zeggen wel: die mevrouw? 
Is de liefde in eigen persoon! Met Kerst 
verscheen Jezus. Gods Zoon en de Zoon des 
mensen! Hij verscheen uit liefde tot Gods 
rechtvaardigheid en uit liefde tot ons. Om aan 
Gods recht genoeg te doen en ons te kunnen 
redden van de eeuwige straf en eeuwig leven 
te geven. Welke God is ooit reddend versche-
nen? Alleen de God van Israël in Zijn Zoon 
Jezus! Weet u waarom het anders bij ons werd 
of kan worden? Omdat God ingreep! Anders 
waren we verloren zondaars gebleven. Calvijn 
zegt: ‘God zal in ons niets vinden, dat Hij moet 
beminnen, maar Hij heeft ons lief omdat Hij goe-
dertieren en barmhartig is’. God greep in dóór 
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Zijn eniggeboren Zoon te geven. Jezus. De 
Zaligmaker en Borg. Die aan het kruis leed 
en stierf. Die daardoor de zonde wegdroeg en 
schuld betaalde. 

Het eeuwige leven verwierf, vergeving van 
zonde en de verzoening met God. Hij is 
opgestaan en leeft! Hij deelt nu uit wat Hij 
verdiend heeft. Hoe? Door het Evangelie te 
laten prediken. In het Evangelie verschijnt 
God ook met Zijn menslievendheid. Want het 
is vol van Jezus Christus. Wat deed de pre-
diking op Kreta? Lees vers 5: God maakte de 
Kretenzen daardoor zalig! Hij trok ze met Zijn 
liefde en onderwees ze door het Evangelie. Ze 
werden niet zalig door hun werken. Hoe zou 
een mens daardoor zalig worden? Wij hebben 
geen rechtvaardige werken. Geen werken die 
voor 100% naar de Wet zijn en met 100% 
liefde zijn gedaan! Integendeel! Daar over-
tuigt de Wet ons van! De Kretenzen werden 
en wij worden zalig door Gods barmhartig-
heid! En daar overtuigt het Evangelie ons 
van. Waardoor we met onze schuld en straf, 
vluchten tot Christus Jezus. Vluchten in Jezus 
wijd uitgebreide armen! Deed u dat al, door 
genade? Zalig! In deze weg krijgen we vrede 
met God en eeuwig leven én een hemelse Va-
der, Die uitnemend voor ons zorgt! Wat lezen 
we verder in vers 5 en 6? ‘Door het bad van de 
wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige 
Geest, Die heeft Hij, (God de Vader) in rijke mate 
over ons uitgegoten, door Jezus Christus onze 
Zaligmaker!’ Wat wil dit zeggen? Dit gaat 
over de zaligheid, die door de prediking tot de 
Kretenzen kwam én hoe zij daar persoonlijk 
deel aan kregen. Dat was door het bad van 
wedergeboorte en vernieuwing. Dit bad is een 
beeld van het werk van de Heilige Geest. Die 
als een stortbad is uitgegoten. Waar is de Hei-
lige Geest rijk en overvloedig uitgegoten? Al-

lereerst op het Pinksterfeest in Jeruzalem. Hij 
werd daar uitgegoten door de Vader om Jezus 
wil! Hij is ook zo uitgegoten in de harten 
van de gelovigen op Kreta en in Nederland. 
Overal waar het Evangelie van Jezus wordt 
verkondigd? Stort de Vader steeds opnieuw de 
Heilige Geest uit. Niet als een herhaling van 
Pinksteren! Dat was uniek, eenmalig. 

Wel als de Geest Die rijk en overvloedig 
werkt in zondaars! Waarin Hij de wederge-
boorte werkt. Die geestelijk doden levend 
maakt. Die verbindt aan Jezus Christus. Die 
vuile harten schoon wast met Jezus’ bloed. 
Die mensen nieuw maakt, door de opstan-
dingskracht van Jezus. De Heilige Geest doet 
dat rijk, onweerstaanbaar en liefdevol! De 
wedergeboorte is het begin! We lezen dat Hij 
ook vernieuwt! Dat is het voortgaande werk 
van de Heilige Geest. De Geest, Die als een 
geestelijke waterval blijft stromen. Hij blijft 
genade nemen uit Christus en aan de gelovi-
gen geven. We hebben dit zo nodig! Om zalig 
te worden en goede werken te doen. Vrucht te 
dragen tot eer van God. Wie door het geloof 
in Jezus met God verzoend is? Die hoeft geen 
armetierig geestelijk leven te hebben. Integen-
deel! Want de Geest is als een grote waterval. 
De Heilige Doop wijst ook naar dit werk van 
de Geest. Daarom, wie het geloof in Jezus 
Christus en de werking van de Heilige Geest 
nog niet kent? Smeek toch om de vervul-
ling, van wat God u beloofde bij uw Doop! 
Wanneer wij in het geloof mogen leven? En 
ons geestelijk leven is onder de maat? Dank 
dat u de Geest ontvangen heb en bid of u 
meer en meer met Hem vervuld wordt. Opdat 
Christus uw één en al is. Tot slot! Wat levert 
dit alles een christen op? Door Gods barm-
hartigheid? Rijke geestelijke winst. Dat lezen 
we in vers 7. ‘Opdat wij, gerechtvaardigd door 
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Zijn genade!’ De christen wordt gerechtvaar-
digd. Dat wil zeggen; hij krijgt vergeving van 
zijn zonde, verlossing van de eeuwige straf en 
recht op eeuwig leven, om Jezus Christus wil. 
God ziet hem, alsof hij nooit enige zonde had 
gekend of gedaan. Wat een zaligheid. En dat 
voor mensen met zo’n zwart verleden! En nu? 
Door genade hopen zij met vast vertrouwen 
op het eeuwige leven. Daar zijn ze erfgena-
men van geworden. Ze zijn mede-erfgenamen 
van Christus. Hij verdiende het voor hen en 
de Heilige Geest gaf hen er deel aan. Dit alles 
tot eer van God de Vader. Hij is de Bron van 
de menslievendheid. Wie Christus kent? Die 
verlangt de Vader hiervoor te loven en te prij-
zen. Nu en tot in eeuwigheid. Halleluja!

Gespreksvragen
1. Onderdanigheid en gehoorzaamheid zijn 

niet in de mode. Maar de Bijbel roept ons 
er duidelijk toe op. Zijn we onderdanig en 
gehoorzaam? Aan de overheid en hen die 
boven ons staan? Klagen we over hen of 
bidden we voor hen? Geef uw mening en 
bespreek dit met elkaar.

2. Paulus roept op, welwil-
lend en zachtmoedig te 
zijn. Geef eens voorbeel-
den waarin u welwillend 
en zachtmoedig kunt 
zijn. Hoe kunnen wij dit 
al meer worden?  
Betrek hierbij  
Mattheus 11: 28 – 30.

3. Paulus herinnert de 
Kretenzen aan hun 
zondig verleden en dat 
van zichzelf ? Hij doet 
dit wel meer. Zoals in:  
1 Korinthe 6:11; Éfeze 
2: 1; Kolossensen 3:7;  

1 Petrus 4: 3. Met welk doel doet hij dit? 
Welke reactie roept de herinnering aan 
dit verleden bij u op? Wat is voor u de 
Bijbelse weg om hiermee om te gaan?

4. We lezen hier over de wedergeboorte. Ook 
de Dordtse Leerregels spreken hierover. 
Lees samen uit hoofdstuk 3 en 4, de 
artikelen 11 en 12. Geef aan wat u sterk 
aanspreekt of wat u juist vragen geeft en 
bespreek dit met elkaar. 

5. De Heilige Geest wil in een christen over-
vloedig werken. Toch horen we zeggen, 
dat dit soms niet ervaren wordt. De Bijbel 
leert dat dit kan komen omdat we de Hei-
lige Geest bedroeven. Noem een aantal 
zaken waardoor dit gebeurt. Lees daarna 
in dit verband Éfeze 4: 25 – 32. Let vooral 
op vers 30! 

6. Geeft u eens aan, hoe de Heilige Geest 
juist rijk kan werken, in uw gemeente en 
in de kerken. Bespreek dit met elkaar. Lees 
vervolgens Handelingen 2: 42 - 47. Welke 
zaken worden hier genoemd, ‘waardoor’ de 
Heilige Geest zo rijk werkt?

Kreta
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van de voorzitterDs. W. Westland

Onze tijd - Gods tijd
Rond de Jaarwisseling denken wij na over de 
tijd. En velen van ons zullen zeggen: Wat gaat 
de tijd snel. Al weer een nieuw jaar, 2014! 

Laat ik eerst beginnen met u en jou een 
gezegend nieuw jaar toe te wensen. Voor uw 
persoonlijk leven, de gezinsomstandigheden 
en de werksituatie. Ook een gezegend jaar 
toegewenst voor uw mannenvereniging. 

Neem de tijd voor het onderzoek van Gods 
Woord. Neem de tijd om met elkaar te 
spreken over de dingen van Gods Koninkrijk. 
En laten we steeds beseffen: de tijd is niet 
van ons. Maar God geeft ons de tijd. Zoals 
de dichter van Psalm 31 dat zegt: Mijn tijden 
zijn in Uw hand. De Heere geeft ons de tijd, 
om ons voor te bereiden op de eeuwigheid. 
Hoe lang krijgen we de tijd? Dat weten we 
niet. Op Zijn tijd roept Hij ons weg uit dit le-
ven. Om te verschijnen voor Zijn rechterstoel 
en rekenschap af te leggen van ons leven: wat 
we met de tijd gedaan hebben, die God ons 
gaf. En wat we ook niet mogen vergeten: Op 
Gods tijd komt de Heere Jezus terug. In grote 
heerlijkheid en majesteit. En opnieuw zeg ik: 
dat kan zijn in het jaar 2014. 

Zijn we dan bereid om Hem te ontmoeten? 
Laten we, misschien voor het eerst, maar 
daarna ook telkens opnieuw, als een schuldige 
zondaar de toevlucht nemen tot onze Borg 
en Middelaar, Jezus Christus. Want alleen in 
Hem bent u geborgen voor tijd en eeuwig-
heid. Zoals ik dat lees in Johannes 3:36 “Wie 
in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige 
leven.”

Bestuursverkiezing
Elk jaar op de Huishoudelijke Vergadering, is 
een deel van het bestuur aftredend. Dit keer 
Ds. J.H. Lammers, Ds. E. de Mots en Ds. W. 
Westland.

We zijn dankbaar, dat ze zich alle drie her-
kiesbaar hebben gesteld. Fijn, dat ze bereid 
zijn om voor een nieuwe periode van drie jaar 
zich in te zetten voor het werk van onze Man-
nenbond.
Onze Statuten geven aan, dat ook bij herver-
kiezing een dubbeltal gesteld moet worden. 
Daarom stellen wij de volgende dubbeltallen 
aan u voor:
1. Ds. J.H. Lammers, herkiesbaar -
 Ds. D. Jongeneel te Arnemuiden
2. Ds. E. de Mots, herkiesbaar -
 Ds. G.H. Vlijm te Nieuwer ter Aa
3. Ds. W. Westland, herkiesbaar -
 Ds. H.J. Lubbers te Nieuwe Tonge

Bij deze namen hebben we gelet op betrok-
kenheid bij het werk van onze Mannenbond. 
Volgens art. 11, lid 3 van onze Statuten heeft 
elke aangesloten vereniging het recht om aan 
de voorgedragen dubbeltallen namen toe te 
voegen. Dit dient schriftelijk te gebeuren, 
uiterlijk twee maanden voor de Huishoude-
lijke Vergadering, die op D.V. 5 april wordt 
gehouden. De voorgedragen namen moeten 
lid zijn van een aangesloten mannenvereni-
ging, en vooral schriftelijk verklaren met de 
kandidaatstelling akkoord te gaan.

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

De stille evolutie
Ds. P. Molenaar

E en studie,  die mijn belangstelling trok  
is het  promotieonderzoek van dr. Teus 

van de Lagemaat, dat de titel draagt ‘De stille 
evolutie, individualisering binnen de Gerefor-
meerde Bond’. Daar hij en zijn vrouw vroeger 
in mijn geboorteplaats Lunteren hun jeugd 
doorbrachten - ik heb hen nog meegemaakt 
op de zondagsschool - , heeft deze studie wel 
mijn bijzondere aandacht getrokken.  We 
willen hem en zijn familie hartelijk felicite-
ren met deze promotie op 18 november aan 
de VU. Deze studie is belangrijk, omdat  de 
kerkelijke  ontwikkeling  van de Hervormd-
Gereformeerden  aan de hand van enkele  
wijkgemeenten in  Ede vanaf 2000 doorlicht 
wordt. Deze studie ligt eigenlijk wat op de 
grens van theologie en sociologie. Hervormd 
Ede staat model voor ontwikkelingen die 
plaats vinden binnen verschillende Bonds-
gemeenten. Ook verschillende andere ge-
meenten met eenzelfde ontwikkeling worden 
daarom met name genoemd waar die evolutie  
al dan niet  plaatsvindt. Hij heeft daarvoor 
veel speurwerk verricht. Natuurlijk kan een 
studie nooit volledig zijn. De feiten bijvoor-
beeld rondom de scheuring en fusie in 2004 
liggen m.i. ingewikkelder en ook genuanceer-
der. Daarover zou nog wel een uitgebreide 
studie kunnen verschijnen.  Al vragen we ons 
tegelijk af of het in dit tijdsgewricht pastoraal 
de zaak zou dienen. In deze studie  is in ieder 
geval heel veel  aangeleverd. Voor de leiding-
gevenden geeft deze studie veel informatie. 
Voor gemeenteleden, denk ik,  dat het niet 
direct veel toevoegt. De polarisatie  zal eerder 
nog toenemen, door de punten die in deze 

studie aan de orde worden gesteld.  De punten 
die genoemd worden betreffen de inrichting 
van de wijkgemeenten, zoals  liturgie, Bijbel-
vertalingen en de openstelling voor de vrouw 
in de kerkelijke  ambten, zoals deze ontwik-
kelingen binnen de GB zich in de vorige eeuw 
al aftekenden. Aan de hand van enquêtes krijg 
je een behoorlijke indruk,  hoe er door de 
(wijk)gemeenten gedacht wordt over verschil-
lende zaken, die kenmerkend zijn voor de 
Hervormd-Gereformeerden. 
Ik wil slechts enkele kanttekeningen maken 
n.a.v. deze studie. De titel ‘De stille evolutie’ is 
wel een bijzondere vondst. Inderdaad is er, of 
je het wilt erkennen of niet,  een evolutie aan 
de gang. Wel dacht ik:  Heeft de promovendus 
mogelijk ook gespeeld met de  gedachte “De 
stille revolutie”? Immers vanaf haar oprichting 
was het streven van de Gereformeerde Bond  
om de Dordtse Kerkorde te volgen en daarom 
bijvoorbeeld alleen de Psalmen met enige ge-
zangen te zingen. Verder:  wel een grote plaats 
voor de vrouw in het gezin, maar geen plaats 
voor de vrouw in de kerkelijke ambten; verder 
terughoudendheid met bijzondere diensten, 
zoals jeugddiensten. Nu vinden in veel Bonds-
gemeenten steeds meer aparte themadiensten 
ingang in plaats van de normale leerdiensten, 
omdat blijkbaar de thema’s  uit de belijdenis-
geschriften niet voldoende zijn. Gaat deze 
‘stille evolutie’ of ‘stille revolutie’  helaas niet  
gepaard met een uitholling van de  prediking?  
In deze studie krijgt de prediking wel niet 
zo’n sterke aandacht. Toch hebben we wat 
dat betreft  ook te maken met een ontwikke-
ling.   Het  geloof wordt  binnen de gemeente 
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vaak verondersteld.  De vragen rondom de 
toe-eigening  van het geloof krijgen daardoor 
minder aandacht. 

Neo-middenorthodoxie
In deze studie  wordt  gesproken over ‘open 
bonders’. Ik zou willen oppassen voor termen. 
Ik  las pas  van een gemeente met een ‘klas-
sieke wijk’ en een ‘eigentijdse wijk’. We komen 
echter daarmee niet klaar. Eigentijds  behoort 
ook klassiek te zijn en klassiek behoort ook 
eigentijds te zijn. Inhoudelijk dienen alle 
delen van de belijdenis immers aan de orde 
te komen. Dat is actueel en eigentijds. Is er 
eigenlijk niet binnen de Hervormd- Gerefor-
meerde sector een groei in een richting die je 
eerder  neo-midden-orthodox (of misschien 
evangelisch middenorthodox) kunt noemen?   
Daarmee bedoel ik,  voor alle duidelijkheid, 
niet  die confessionelen of Kohlbruggianen, 
die aan de belijdenis alle aandacht geven en 
gaven. Anders dan zij had de oude Midden-
orthodoxie van de Hervormde Kerk een 
zekere  hyperactieve gedrevenheid in zich: 
apostolaat,  jeugddiensten, allerlei nieuwe 
liturgische vormen, Schriftkritiek met vooral 
kritiek op de leer van de uitverkiezing en 
van de schepping, omkering van de volgorde 
wet en evangelie en veel aandacht voor de 
cultuurvragen.   Zijn dezelfde zaken nu na 
ruim vijftig jaar in een ander gewaad niet vaak 
discussiepunten onder ons geworden?  
Mijn vrees is, dat deze (r)evolutie  binnen de 
Hervormd Gereformeerde sector straks ein-
digt in: “Het hebben van de zaak is het einde 
van het vermaak”. Een bevriende collega uit 
het  de midden van de kerk vertelde mij, dat 
het in het begin van de jaren vijftig in een 
grote stadsgemeente, waar hij woonde, bruiste 
van vernieuwingen.  Toen echter alles geor-
ganiseerd was,  stortten veel  wijkgemeenten 
in, omdat deze kerkelijk activiteiten ook niet 
meer vol te houden waren. Het had geen 

geestelijke diepte. Zien we diezelfde ontwik-
keling al niet in andere kerkverbanden en ook 
onder ons? Prof.  Berkhof heeft  destijds een 
boekje geschreven over de Crisis der Midden-
orthodoxie. Hij en ds.  G. Boer hebben daar-
over toen een zeer diepgaand gesprek gevoerd, 
dat eigenlijk weinig aan actualiteit verloren 
heeft.  Alleen de fronten zijn verschoven. 
Opvallend is wel dat wat Prof. Berkhof naar 
het midden van de kerk ontdekkend aan de 
orde stelde, nu ook  van toepassing is op ons 
als Hervormd-Gereformeerden!    

De conclusie van deze studie voor mij is, dat 
we ervoor  moeten oppassen dat we ontwik-
kelen in kerkelijke reservaten. Als dienaren  
van het Woord preken we, niet ‘reservaat-
gebonden’, maar daar  waar de Heere ons 
roept. De gemeente zingt de preek  en de 
predikant preekt het Woord als een zang op 
de drie-enge God, overal waar God ons roept 
in een christelijke vrijheid, gebonden aan het 
Woord.  Actueel is ook nu wat Paulus geleerd 
had: “Het evangelie is niet naar de mens, het 
is de Joden een ergernis en de Grieken een 
dwaasheid , maar hun die behouden worden 
een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder 
die gelooft”. Het beste is om vooral eenvoudig 
te blijven in de kerk. In ieder geval moeten we 
af van een verwend christendom, dat vertroe-
teld wil worden, zonder geleerd te hebben 
het voor God te verliezen.  We moeten weer 
kind worden, zonder te verkleuteren en alles 
te leren eten wat het heerlijk Woord  Gods 
ons aanreikt aan thema’s uit de confessie: 
wet en evangelie, zonde en genade, verbond 
en verkiezing. Rechtvaardiging en heiliging, 
tijd en eeuwigheid. Dat is echt confessioneel 
en gereformeerd!  Dat geeft  echt een stille 
geestelijke evolutie en ook tegelijk een krach-
tige geestelijke revolutie. Zalig worden een 
wonder: Gered door Christus in een weg van 
eigen verlies voor God! 
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organisatienieuws

Agenda 2014 Themadagen

(om alvast te noteren)

Mannendag Woerden
DV zaterdag 8 maart 2014
09.30 uur -13.00 uur, inloop vanaf 09.00 uur.
Onderwerp en sprekers nog niet bekend. 
(Info volgt).
Locatie: Maranathakerk, 
Molenvlietbaan 10, Woerden.

Themadag Veenendaal
DV zaterdag 22 maart 2014
10.00 uur - 14.00 uur, inloop vanaf 09.30 uur.
Onderwerp: ‘Man/Vrouw voor Gods 
aangezicht. Wie is sterker dan de verleiding?’
Sprekers: ds. J.A.C. Olie en 
ds. A.Th. van Olst.
Locatie: Gebouw Maranatha naast de
 Julianakerk, Prins Bernhardlaan 26, 
Veenendaal. Gratis lunch. 
Meer informatie: athoutenhoofd1@solcon.nl.

Themadag Papendrecht
DV zaterdag 29 maart 2014 
09.30 uur - 13.00 uur, inloop vanaf 09.00 uur. 
Onderwerp nog niet bekend. (Info volgt).
Sprekers: ds. G. Herwig en ds. B. de Graaf.
Locatie: Sionskerk, Rubenstraat 35, 
Papendrecht. 

Themadag Tholen
DV zaterdag 12 april 2014
10.00 uur - 14.00 uur, inloop vanaf 09.30 uur. 
Onderwerp: ‘Jezus Christus, Zijn persoon 
en werk’.
Sprekers: ds. J.T.H. Pronk en ds.G.R. Procee.
Locatie: Hervormd Centrum de Wingerd, 
Nieuwe Pad 1, 4491 BP Tholen. 
Meer informatie: t.grinwis@solcon.nl.

Themadag ’t Harde
DV zaterdag 3 mei 2014 
09.30 uur - 13.00 uur, inloop vanaf 09.00 uur. 
Onderwerp: ‘Zien op Jezus’.
Sprekers nog niet bekend. (Info volgt).
Locatie: Hervormde Kerk ’t Harde, 
Eperweg 35, 8084 HB ’t Harde. Gratis lunch.

Wijzigingen adresboekje 2011

De volgende wijzigingen doorvoeren: 
1) De MV “Gode alleen de eer” te Benschop 
(blz. 11) heeft een nieuwe voorzitter: dhr. 
G.J.C. van Os, Theo Kleverstraat 8, 3405 XE 
Benschop; een nieuwe penningmeester: dhr. 
A.J. Bom, Kon. Wilhelminastraat 6, 3405 XP 
Benschop; de secretarisfunctie is vacant. 
2) De MV “Schrift en Belijdenis’’ te Rouveen 
(blz. 28) heeft een nieuwe secretaris: dhr. J. 
Timmerman, Oude Rijksweg 400a, 7954 DW 
Rouveen.

3) De MV “Samuël’’ te IJzendoorn (blz. 26) 
heeft een nieuwe secretaris: dhr. D. E. Peters, 
De Wielewaal 15, 4053 JE IJzendoorn.
4) Het adres van dhr H. Bleijenberg, de 
secretaris van de MV “Schrift en Belijdenis’’ 
te Barneveld (blz. 16) is gewijzigd: Schouten-
straat 35-25, 3771 CG Barneveld.

Met vriendelijke dank voor uw medewerking,
Ds. J. van Dijk, secr.
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl.
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Vakantieplannen?
Heeft u al vakantieplannen? Het is nog volop 
winter en het is koud en donker buiten. Wie weet 
kijkt u al uit naar komende zomer, als de dagen 
langer worden en de temperatuur stijgt. Misschien 
wilt u dit jaar weer, of misschien voor het eerst, op 
vakantie met onze VOOR ELKAAR vakantiewe-
ken. Heeft u onze vakantiegids nog niet gezien? 
Bekijk ‘m op www.hervormdevrouwenbond.nl/
vakantieweken. Hier kunt u ook een papieren gids 
aanvragen.
Voor onze lichamelijk gehandicapte gasten zijn er 
weken in Mechelen, Lemele, Lunteren en Doorn 
en ook het hotelschip Prins Willem Alexander 
vaart weer uit. Onze gasten met dementie en hun 
mantelzorger verwelkomen we graag in Lemele.

Informatie en aanmelden van gasten voor de 
weken van gasten met een lichamelijke handicap 
en de week voor dementerende gasten en  hun 
mantelzorger: mevr. E.C. van Andel-van Bergeijk, 
tel. 0183-441774, e-mail:
gasten.lg@hervormdevrouwenbond.nl.  
Onze verstandelijk gehandicapte gasten kunnen 
van hun vakantie genieten in Doorn, Ommen, 
Lemele, Lunteren, Zeddam en Vierhouten. Wees 
er snel bij, want sommige weken zitten al bijna vol!
Voor jongeren met autisme zijn er weer 2 weken 
gepland in de Peppelhoeve in Putten.

Informatie en aanmelden van gasten voor de 
weken van gasten met een verstandelijke handicap 
en voor jongeren met autisme: mevr. H. de Jong, 
tel. 0180-430860, e-mail:
gasten.vg@hervormdevrouwenbond.nl.
Alleengaande gasten kunnen zich opgeven 
voor de weken in Putten, Zeddam en Hierden. 
En dit klinkt misschien nog wat ver weg, maar de 
kerstweek zal dit jaar weer worden gehouden in 
Mennorode in Elspeet.
Informatie en aanmelden voor de vakantieweken 
voor alleengaanden: mevr. J. Dijs-Oudshoorn, tel.: 
079-3413487, e-mail:
gasten.al@hervormdevrouwenbond.nl.

Vrijwilligers
Voor de vakantieweken voor onze lichamelijk 
gehandicapte en verstandelijk gehandicapte gasten 
zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die 
hen willen verzorgen en begeleiden tijdens deze 
vakanties. Vrijwilligers die al eerder zijn mee ge-
weest spreken van “een geweldige ervaring”, 
“verrijkend en leerzaam”, “gezellig met andere 
vrijwilligers” en “ik ga volgend jaar weer mee”. 
Spreekt dit je aan, ben je tussen de 18 en 65 jaar 
en wil je komende zomer iemand anders een fijne 
vakantie bezorgen? Ga dan gezellig met ons mee 
en meld je aan! 
Zie voor meer informatie en aanmelding 
www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken.

Andrew Bonar, Troost voor zie-
ken. Gids voor zieken-en rouw-
bezoek. Uitgeverij De Banier, 
2013,  204 blz.; prijs: € 16,95,-

Geheel terecht wordt dit boek een gids 
genoemd. Voorafgaand aan het korte voor-
woord van de vertaler, volgt een verdeling in 
drie delen. Deel I: Bijbelwoorden voor zieken; 
deel II: Bijbelwoorden voor enkele bijzon-
dere situaties; deel III: Bijbelwoorden voor 
rouwenden. Juist deze indeling maakt dit boek 
tot een waardevolle gids. Terecht overigens dat 
dit woord gebruikt wordt omdat dit niet een 
boek is om even achter elkaar uit te lezen. Het 
is een naslagwerk te noemen voor ieder die te 
maken heeft met situaties van ziekte en rouw. 
Ik denk dan zeker aan ambtsdragers maar 
tegelijk voor ieder die bij een ziek of rouwend 
familie en/of gemeentelid op bezoek gaat. De 

boekbespreking
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overlijdensberichten

“De Heere bewaart de eenvoudigen:   
Ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost”

Psalm 116:6

Met droefheid geven wij kennis van het 
overlijden van ons erelid

JOhAn SEIGErS

op de leeftijd van 79 jaar.

Bijna 50 jaar lang mocht hij een bijdrage 
leveren aan onze vereniging.
De Heere vertrooste zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen in dit verlies.

Bestuur en leden
M.V. “Onderzoekt de Schriften”

Hoge Hexel, 24 november 2013

Bedroefd geven wij kennis van het 
overlijden van 

JAn KErSBErGEn

op de leeftijd van 97 jaar.

Met dankbaarheid denken wij terug aan 
de tijd, dat hij als trouw lid en bestuurslid 
aan onze vereniging was verbonden.
De Heere schenke Zijn troost en 
nabijheid aan kinderen en kleinkinderen.

Bestuur en leden van de 
Mannenvereniging 
“Gode alleen de Eer”

Benschop, december 2013

Psalm 43:4 (berijmd)

De mannenvereniging van de 
hervormde gemeente Oosterwolde 
“Dient den HEERE”, heeft met 
droefheid kennis genomen van het 
overlijden van ons geliefd lid

GErrIT VAn hATTEm

Wij bidden, dat de HEERE Steina en 
de verdere familie wil ondersteunen 
in dit verlies.

Voorzitter: G. Evink
Secretaris: A. Bosch

Oosterwolde, 31 december 2013

valkuil om met veel woorden niets te zeggen 
is groot. De eerste zin van het voorwoord 
treft dan ook: Wees zuinig met woorden; 
doe een kort maar krachtig gebed. Uit het 
hele boek blijkt de grote Bijbelkennis van de 
schrijver die talloze teksten citeert met het 
oog op verschillende omstandigheden van 
ziekte en rouw. Terecht dat gezegd wordt: de 
auteur laat het Woord spreken! 
Daarom: hier een gids die u in bovenge-
noemde omstandigheden zeker op weg kan 
en zal helpen! 
Ds. E. de Mots
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