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Het onderzoeken van de Bijbel

N

Meditatie

En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote 
bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.
(Handelingen 17: 11)

Ds. J.H. Lammers

a Thessalonica te hebben verlaten, gaan 
Paulus en Silas naar Berea. Hier zoeken 

ze naar een synagoge, de plaats waar Joden 
samenkomen. Het is hun vaste gewoonte
(vers 2). Hier leren we van. De onderlinge 
ontmoeting in de kerk rond een geopende 
bijbel is van groot belang. Het woord gewoonte 
wordt wel eens negatief geduid. Niet terecht. 
Een gewoonte is  positief. Het is goed om een 
vaste gang te hebben in het gaan naar de kerk. 
Gelukkig zijn de Joden in Berea anders dan in 
Thessalonica. Lukas schrijft dat ze edeler zijn. 
En waaruit blijkt dat? Hieruit dat ze niet zo 
agressief zijn als de Joden in Thessalonica. En 
verder dat ze bereidwillig zijn om te luisteren.   

Hiermee is in één keer onder woorden ge-
bracht de wijze waarop God tot ons komt. De 
Heere zou op een directe en bijzondere manier 
tot ons kunnen komen, zodat we onmiddellijk 
zouden erkennen dat we met God te maken 
hebben. Maar Hij doet dat niet. Hij komt tot 
ons op de nederige manier van het Woord en 
de prediking ervan. 
Dit geeft de normale wijze aan waarop mensen 
toen en nu tot geloof komen. ‘Zo is dan het 
geloof uit het gehoor en het gehoor door het 
Woord van God (Rom. 10: 17).’ De Heere 
zendt mensen naar ons toe die het Woord van 
God uitleggen en toepassen. Het is een middel 
dat onzes inziens niet onderdoet voor visuele 

middelen. In onze tijd zijn we enorm gericht 
op het zien. De hoofdlijn is en blijft echter het 
Woord en de prediking ervan met als inhoud 
Jezus Christus en Die gekruisigd en opgestaan 
uit de dood (vers 3). Het behaagt de Heere om 
door de dwaasheid van de prediking zalig te 
maken die geloven (1 Kor. 1: 21). 

Om belangstellend naar deze prediking te 
luisteren is de eerste stap op de weg naar het 
geloof. Het is zelfs het begin van het geloof. 
Veel kennis van God en van Jezus hoef je aan 
het begin nog niet te hebben. Maar als je be-
reid bent, om je te laten onderwijzen, dan is dat 
een teken dat de Heere met je bezig is. 
De Joden in Berea luisteren niet alleen naar 
het onderwijs van Paulus en Silas, maar ze 
onderzoeken dagelijks het Oude Testament (de 
Schriften) of deze dingen zo zijn. Ze ontvan-
gen het gepredikte woord. Ze zoeken het fun-
dament van hun leven in het geschreven woord. 
Het Woord is voor hen het uitgangspunt. 

Wij zijn bevoorrecht boven de mensen in de 
tijd van Paulus. Wij hebben niet alleen het 
O.T., maar ook het N.T. Lezen wij de bijbel 
dagelijks en zeer nauwgezet? Of komen we er 
niet meer aan toe? Zijn we bezig om hardho-
rend te worden voor God en sluiten Hem zelfs 
buiten ons leven? Weet u wat we nodig hebben: 
afstemming op God. 
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David 3 (de vriendschap met Jonathan)
1 Samuël 18

bijbelstudie o.t.
Ds. J.H. Lammers

Als je een programma op de radio wil beluis-
teren, dan zoek je de juiste frequentie op. We 
zijn echter afgestemd op alles wat we zien en 
hebben. Nodig is om ons af te wenden van 
alles om ons heen, zodat we af kunnen stem-
men op Hem en ons kunnen concentreren op 
Hem. 
Om de bijbel te leren lezen, zijn we afhan-
kelijk van God Zelf die niet alleen de bijbel 
opent, maar ook ons hart. Hierbij kunnen 
we niet zonder het gebed. Denkend aan 
de belofte van Jezus (14: 26) aangaande de 
Geest: “Die  zal u in alles onderwijzen en  u 
in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd 
heb”. Beiden hebben we nodig. Woord en 
Geest. Als we de bijbel lezen, doen we dat met 

gevouwen handen: Heere, doe mij uw Woord 
verstaan door de Heilige Geest. 
Hoor de oproep van Jezus om de Schriften 
te onderzoeken, omdat ze van Hem getuigen 
( Johannes 5: 39). De Heere Jezus komt niet 
anders tot ons dan in het gewaad van Zijn 
Woord. We lezen en onderzoeken. Maar al 
lezend en onderzoekend worden we gevonden 
door Hem, Die ons al lang heeft gezocht, 
voordat we Hem zochten. Als we goed de bij-
bel lezen en naar de stem van de Heere luiste-
ren, wordt door de Heere beslag gelegd op ons 
gehele bestaan. Laten we bij alle activiteiten 
in het midden van de gemeente luisteren naar 
het Woord van de Heere! In de houding van 
de inwoners van Berea.

Jonathan (1 Samuël 13 en 14)
Jonathan is de oudste zoon van Saul, de eerste 
koning van Israël. Zijn naam betekent: de 
HEERE heeft gegeven. Het is een veel voor-
komende naam. We leren Jonathan in eerste 
instantie kennen als een dappere strijder in het 
leger van zijn vader (13: 1-7). Hij gaat op ei-
gen houtje het gevecht met de Filistijnen aan. 
Met zijn knecht gaat hij naar de wachtpost 
van de Filistijnen (14: 1). Niemand weet ech-

ter dat Jonathan weggaat. Terwijl Saul God 
niet gehoorzaamt (13: 8vv) en let op aantallen, 
treedt Jonathan op in geloof. Hij zegt: ‘Het is 
voor de HEERE niet te moeilijk om te verlos-
sen door veel of door weinig mensen (14: 6b).’ 
Aan de hand van een teken maakt hij op dat 
God de vijanden in hun hand gegeven heeft.  
Er ontstaat schrik in het legerkamp van de 
Filistijnen (14: 15). Saul verslaat vervolgens 
de Filistijnen. Saul heeft, zonder dat Jonathan 
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het weet, een eed afgelegd dat niemand van 
zijn leger iets zal eten voor de avond. Jonathan 
eet echter honing en ontvangt nieuwe kracht. 
Als Saul via de priester de wil van God vraagt, 
blijft het stil (14: 37). Saul veronderstelt dat er 
sprake is van een zonde. Hij zegt dat degene 
die zich ergens schuldig aan heeft gemaakt, 
zal sterven, al was het zijn zoon. Het lot valt 
op Jonathan (14: 42). Jonathan is zo geliefd bij 
het volk, dat zij Saul ervan weerhouden zijn 
zoon om te brengen (14: 45).  
  
Vriendschap (1 Samuël 18: 1-5)
David wordt door Saul na de overwinning 
op Goliath meegenomen door Saul naar het 
hof (18: 2). Hier komt hij in aanraking met 
Jonathan. Jonathan raakt met hart en ziel 
verbonden aan David (18: 1). Jonathan heeft 
hem lief als zichzelf. Letterlijk staat er: als 
zijn ziel. Het klikt onmiddellijk tussen die 
twee. Het is goed te begrijpen, omdat zij een 
gemeenschappelijk punt hebben. De basis 
van hun vriendschap is het geloof in God. 
De vriendschap van Jonathan en David krijgt 
een vaste vorm. Jonathan sluit namelijk een 
verbond met David (18: 3). Letterlijk staat er: 
hij snijdt een verbond. Dat doet denken aan 
de manier waarop verbonden werden gesloten. 
Dieren werden door midden gesneden en als 
verbondspartners liep men er middendoor. 
Daarmee gaf men aan: als ik de beloften niet 
nakom dan mag het lot van de in stukken 
gesneden dieren mij treffen (zie Genesis 15: 
7vv).  Het verbond van Jonathan en David 
houdt in dat zij beloven er voor elkaar te zijn, 
elkaar te bemoedigen en elkaar, indien nodig, 
terecht te wijzen.   
Jonathan gaat nog verder. Hij trekt zijn 
mantel uit en geeft deze met de wapenrusting, 
tekenen van zijn macht en waardigheid als 
kroonprins, aan David. Hij erkent dat David 

zijn meerdere is. Hij gaat voor David op de 
knieën, erkent in hem de nieuwe gezalfde. Het 
houdt ook in dat hij op de hoogte is van het 
woord van Samuël tot zijn vader Saul dat zijn 
koningschap geen stand zal houden (1 Samuël 
13: 13,14). Hij aanvaardt het oordeel van God 
en dat David de man naar Gods hart is. Uit-
eindelijk buigt Jonathan niet voor David, maar 
voor de Heere Jezus, Die uit hem voortkomt.

Bemiddeling van Jonathan
(1 Samuël 18 t/m 20)
De waardering die Saul voor David heeft, 
neemt sterk af. David wordt steeds geliefder 
bij het volk. Na een overwinning zingen de 
vrouwen in beurtzang: ‘Saul heeft zijn duizen-
den verslagen, maar David zijn tienduizenden 
(18: 7).’ Dit wekt de jaloezie op van Saul. 
Terwijl David op de harp tokkelt, werpt Saul 
de speer naar hem, David ontwijkt hem (18: 
11).  Saul hoopt dat David zal omkomen in de 
strijd tegen de Filistijnen. David is in de strijd 
echter voorspoediger dan de andere dienaren 
van Saul (18: 30). Saul spreekt er met zijn die-
naren en met Jonathan over dat hij David wil 
doden (19: 1). Jonathan probeert te bemid-
delen. Hij gaat naar zijn vader en neemt het 
op voor zijn vriend. In eerste instantie lukt dit 
en ziet Saul af van zijn plan om David te ver-
moorden (19: 2-7). Sauls jaloezie steekt echter 
toch weer de kop op en hij probeert David te 
doden door zijn speer opnieuw naar hem te 
gooien. David ontsnapt, dit keer mede dankzij 
de hulp van Michal, zijn vrouw, een dochter 
van Saul  (19: 9-18). 

Jonathan wil niet geloven dat zijn vader David 
wil doden. Hij gelooft dat zijn eigen band met 
zijn vader zo sterk is dat die niets zou doen 
zonder hem erbij te betrekken (20: 2). David 
heeft hier echter zijn twijfels over. Hij weet 
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dat Saul zich bewust is van de vriendschap 
tussen Jonathan en David en dat dit reden 
kan zijn voor Saul om zijn plannen niet met 
Jonathan te delen. Naar Jonathan toe moti-
veert hij dit op een positieve manier: Saul zou 
zijn zoon geen verdriet willen doen door hem 
bij zijn plannen te betrekken (20: 3). Al gauw 
blijkt echter dat Saul een andere motivatie 
heeft om Jonathan niet te waarschuwen. Saul 
is boos op Jonathan vanwege zijn vriendschap 
met David (20: 30). David en Jonathan be-
denken samen een list om erachter te komen 
hoe Saul over David denkt (20: 24-29) en om 
dit aan de gevluchte David te laten weten. De 
list lukt en David vlucht (20: 35-43). Er vindt 
nog één keer een onderhoud plaats tussen bei-
den tijdens Davids verblijf in de woestijn Zif. 
Jonathan spreekt uit dat David koning wordt 
over Israël en dat hij onmiddellijk onder hem 
staat (1 Samuël 23: 17). Zo versterkt hij Da-
vids kracht in God (23: 16).  
 
Overlijden Jonathan
(1 Samuël 31 en 2 Samuël 1)
Jonathan sterft op het gebergte Gilboa (31: 2) 
met twee broers. Saul pleegt zelfmoord. Hun 
lichamen  worden aan de muur van Bet-San 
gehangen (31: 12). De inwoners van Jabes 
zorgen ervoor dat de lichamen niet verder 
onteerd worden. Wanneer David bericht krijgt 
van de dood van Saul en zijn zonen, verwacht 
de boodschapper die dit bericht komt bren-
gen, dat David blij zal zijn met dit bericht. Nu 
is hij immers verlost van zijn achtervolger en 
is de weg vrij om zelf koning te worden. Maar 
David is allerminst blij. David scheurt zijn 
kleding als teken van rouw en componeert een 
ontroerend klaagdicht over de dood van Saul 
en Jonathan, waarin hij nu ook van zijn kant 
zijn liefde voor Jonathan verwoordt
(2 Sam. 1: 17-27). David zingt:  ‘Je liefde was 

mij wonderlijker dan liefde van vrouwen”
(2 Samuël 1: 26). 

Mefiboseth, de zoon van Jonathan
(2 Samuël 9: 1-13)
Later denkt David aan Mefiboseth, de enige 
nog levende zoon van Jonathan, die verlamd is 
aan beide voeten (2 Sam. 4: 4). Hij zegt: ‘Is er 
nog iemand die overgebleven is van het huis 
van Saul, zodat ik hem goedertierenheid kan 
bewijzen omwille van Jonathan (9: 1)?’
Mefiboseth denkt dat hij om zal worden
gebracht, maar mag tot zijn verwondering
(2 Sam. 9:8) delen in de liefde van David.
David denkt aan het verbond dat met Jo-
nathan gesloten is. Hij schenkt hem op grond 
van dit verbond de bezittingen van Saul en de 
koninklijke voorrechten (9: 7-13). 

Vriendschap van Jezus
( Johannes 15: 13-15)
De Vader zendt Zijn Zoon naar deze wereld. 
Hij wordt ons in alles gelijk, uitgenomen de 
zonde. Hij maakt Zichzelf bekend als vriend. 
Ik hoor Hem spreken tot Zijn discipelen in de 
opperzaal in Jeruzalem: “Ik noem u niet meer 
slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer 
doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; omdat 
Ik u alles wat Ik van Mijn vader gehoord heb, 
bekend gemaakt heb” ( Joh. 15: 13). In Zijn 
vriendschap gaat de Heere Jezus ver. Hij zegt: 
“Niemand heeft een grotere liefde dan deze, 
namelijk dat deze zijn leven geeft voor zijn 
vrienden ( Johannes 15: 13)”. De Heere Jezus 
gaat voor hen de dood in op het kruis van 
Golgotha, om hen zalig te maken van hun 
zonden. 

Christus biedt Zijn vriendschap aan. Aan wie? 
Aan mensen die geen vrienden zijn maar
vijanden. Als dit woord in de kracht van de 
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Heilige Geest tot ons doordringt, gaan we 
onze schuld belijden. In deze weg zingen we 
het met de woorden van een bekend lied: 
‘Welk een vriend is onze Jezus Die in onze 
plaats wil staan, welk een voorrecht dat ik al-
tijd door Hem tot God mag gaan.’ Onze zie-
len worden verbonden met die van de Heere 
Jezus zoals de ziel van Jonathan verbonden 
was met David. Tot onze troost mogen we 
weten dat de vriendschap een eeuwige vriend-
schap is. Jezus laat ons nooit in de steek. Niet 
als we ziek worden, of als we te maken krijgen 
met verdriet en eenzaamheid. Hij is ons zelfs 
nabij bij het naderen van de dood. 

Gespreksvragen
1. Er wordt wel gezegd: Zeg me wie je vrien-

den zijn en ik zal zeggen wie jij bent. Wat 
vindt u hiervan? Wat is voor elke vriend-
schap belangrijk? Moet je vriendschap met 
ongelovigen mijden? 

2. Spreek er met elkaar over wat het bete-
kent dat Jezus degene die in Hem geloven 
vrienden noemt. 

3. David vindt de liefde voor Jonathan won-
derlijker dan de liefde van vrouwen. (zie 
2 Samuël 1:26). Er zijn er die vanuit deze 
tekst een homofiele relatie tussen twee 
mensen van hetzelfde geslacht verdedigen. 
Hoe beoordeelt u dat?  

4. Jonathan geeft zijn eigen carrière op ter 
wille van David. Wat leert ons dat in onze 
verhouding tot de meerdere David, de 
Heere Jezus?  

5. Hoe kan het dat de wegen van Saul en 
Jonathan, dus van een vader en een zoon, 
uiteengaan?

6. David denkt ter wille van Jonathan aan 
Mefiboseth. Wat zegt ons dit met het oog 
op de zorg voor gehandicapten?

7. David uit zijn verdriet als Jonathan sterft. 
Hoe gaan wij om met rouw? 

bijbelstudie n.t.
Ds. C.H. Bijl

Romeinen 3: 21–31 
Paulus heeft in Romeinen 1: 16, 17 de kern 
van zijn Romeinenbrief als volgt weergege-
ven: Want ik schaam mij niet voor het Evangelie 
van Christus, want het is een kracht van God 
tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de 

Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid 
van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot 
geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige 
zal uit het geloof leven. In de hoofdstukken 
die er op volgen werkt hij dit uit. Het tweede 
hoofdstuk laat zien dat alle mensen zondaar 

Christus is rechtvaardig en
deelt dat met Jood en heiden
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zijn. In het derde hoofdstuk horen we Paulus 
zeggen dat de Joden zeer bevoorrecht waren 
omdat ze het Woord van de Heere kregen. 
Toch zijn zowel Joden als heidenen zondaar 
en kan niemand voor God bestaan, zelfs niet 
door het houden van de wet. Heel duidelijk 
laat Paulus zien dat we niet door de wet, 
maar slechts door geloof bij de Heere kunnen 
komen. 

Vers 21–24
Hoe komt het goed tussen God en mens? 
Niet door het houden van de wet. De wet 
ontdekt ons wel aan de zonde, maar kan ons 
er niet van bevrijden. Paulus wijst een andere 
weg. Dat is geen volledig nieuwe weg, want de 
wet en de profeten hebben die al aangewezen. 
Dat we niet door de wet bij de Heere kunnen 
komen, ligt niet aan de wet. Het heeft er mee 
te maken wie wij als mens voor God zijn. Wie 
wij zijn, heeft Paulus uitvoerig uiteen gezet in 
het voorgaande. Daar is niets goeds van ons te 
verwachten, noch van de Joden, noch van de 
heidenen. 

Wie is de Heere? Door heel de Schrift heen 
wordt van God gesproken als de Rechtvaardi-
ge die het recht houdt. Hij is oprecht, eerlijk, 
zuiver. Rechtvaardig is in het Oude Testament 
ook dat God omziet naar de verdrukte en 
nederige. Niet alleen is God dat voor Zich-
zelf, Hij eist het ook van Zijn schepping. Hij 
vraagt volkomenheid, heiligheid en geloof. 
Vanwege onze val in Adam kunnen en willen 
we daar niet aan voldoen. En omdat wij niet 
zo rechtvaardig zijn als God Zelf is, gaat de 
Heere in dit gedeelte spreken van de gerech-
tigheid die Hij geeft aan ieder die gelooft. 
Het zal niet gaan over de gerechtigheid die we 
volbrengen, maar ontvangen. Door het geloof 
in Christus en Zijn werk, ontvangen we de 

gerechtigheid. We ontvangen alles om voor 
God te kunnen bestaan. Alles ligt in Christus’ 
verdiensten. Hij schenkt het  gratis en om niet 
(vs. 24). Dus het  geloof is niet iets geworden 
waardoor we verdienen. Het geloof is slechts 
het middel waardoor Hij het alles schenkt. 
Wat God van ons eist, schenkt Hij in Chris-
tus. De gerechtigheid die door het geloof is 
voor Jood en heiden de weg om de Heere te 
ontmoeten. 

Vers 23–25 
Zowel Jood als heiden hebben gezondigd en 
missen het werkelijke contact met God. Hoe 
diep de zonde gaat, werkt Paulus door heel 
zijn brief heen uit. Zonde is niet alleen de 
daad van iets wat we verkeerd doen. Zonde 
is ook de macht van de boze die ons eronder 
houdt. Heel de heerlijke schepping ligt onder 
de vloek. In die realiteit van de zonde, wordt 
Christus aangewezen als middel dat het goed 
komt tussen God en mens. Het woord ver-
zoening, wijst in het Grieks naar het verzoen-
deksel. Op dat verzoendeksel werd het bloed 
gesprenkeld om de zonde uit te wissen. Dat 
wees al heen naar Jezus Christus. 
Het duurde wel heel lang voordat Hij kwam. 
De Heere is al die tijd geduldig geweest. Maar 
toen Jezus kwam, is Zijn bloed gesprenkeld 
om verzoening te brengen. We zien in die 
woorden dat de Heere Jezus naar het kruis 
gaat om daar te lijden en te sterven en de 
zondelast weg te dragen. Wat is Hij diep 
afgedaald in de zonde, de verlorenheid, in de 
schuld en val. Zo diep ging Hij dat het Zijn 
bloed dat is Zijn leven kostte. 
Dit was door bijvoorbeeld Jesaja in het 53ste 
hoofdstuk al gezegd toen hij in vers 5 zei: De 
straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. 
Calvijn noemt Romeinen 3 de meest heldere 
plaats van de Schrift die spreekt als het gaat 
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over de kracht van de gerechtigheid die de 
Heere Jezus teweeg brengt. Hij schrijft: De 
grond van onze gerechtigheid is hierin gelegen 
dat Christus door Zijn gehoorzaamheid aan het 
oordeel des Vaders genoegdoening heeft gegeven en 
door onze straffen te ondergaan, ons bevrijd heeft 
van de tirannie van de dood. 
Volgens heel veel uitleggers vandaag, gaat het 
in dit gedeelte en in de rest van deze brief 
alleen over de vraag wie er bij het genadever-
bond horen. Paulus zou alleen maar spreken 
over het heil dat ook voor de heidenen geldig 
is. Er is de laatste tijd een tendens om de ge-
rechtigheid van God zo te zien dat het kruis 
slechts de plaats is waar Zijn liefde blijkt. 
Toch klinkt vanuit heel de Schrift en in dit 
gedeelte heel duidelijk dat Christus de dood 
in gegaan is en heeft geleden onder de last van 
de zonde en de toorn van God heeft gedragen. 
Wanneer dit wordt ontkend, dan doen we de 
term “gerechtigheid van God” geen recht. De 
Heere zelf heeft Zijn Zoon aangewezen als 
verzoendeksel. De Heere heeft niet de mens, 
maar Zijn eigen Zoon gegeven om volledig 
rechtvaardig te zijn en dat uit te delen. De 
liefde van God is dat Hij Zijn toorn niet op 
de mens, maar op de Zoon liet komen. 

Vers 26–27 
De Heere God doet dit alles niet alleen om 
mensen zalig te maken. In het grote werk van 
Christus, laat God ook zien wat gerechtig-
heid nu werkelijk is. Hij laat in Jezus zien 
hoe Hij het wil hebben en hoe volkomen en 
volmaakt rechtvaardig Hij Zelf is. In lijden 
en kruis zien we dat de Heere niet met de 
zonde verder kan. Tot op het allerlaatste moet 
de zonde worden aangewezen en vernietigd 
worden. Aan het kruis wordt niet alleen de 
zondaar vrijgesproken, maar krijgen we ook 
een juist zicht op de Heere en zien we hoe 

volkomen en volmaakt rechtvaardig Hij is (zie 
ook Psalm 18: 9 ber.).  
 De Heere is niet alleen Zelf volmaakt recht-
vaardig. Hij deelt het ook uit. Hoe krijgen 
we er deel aan? Niet door de werken maar 
door het geloof. De gelovige mag zich zo aan 
Christus vastklampen dat alles van Hem ge-
geven wordt zodat de gelovige kan leven. Het 
geloof waar Paulus van spreekt is het vertrou-
wen op Christus en Zijn werk en de geeste-
lijke eenheid tussen Christus en de gelovige. 
Door het geloof mag de gelovige ontvangen 
wat Christus verdiende. Door de geloofsver-
eniging ontvangen we de gerechtigheid. En 
dan is het alsof we nooit iets verkeerds gedaan 
hadden. We worden zelf rechtvaardig, hoewel 
we dat in onszelf niet zijn en worden. We 
worden het omdat Hij het is en dat steeds 
geeft aan de gelovige. 
Vers 26 zegt dat de gerechtigheid gegeven 
wordt aan wie uit het geloof in Jezus leeft. 
Letterlijk kan het ook worden vertaald dat het 
is voor diegene die leeft uit het geloof VAN 
Jezus. Dan is Jezus het die gelooft. Dan zien 
we dat Jezus als enige werkelijk de Vader ge-
looft en dient zoals wij dat behoorden te doen. 
Duidelijk is echter wel dat we alleen door het 
geloof alles krijgen wat Christus verdiende. 
In ons leven zal het geloof moeten komen. 
Hier spreekt alles van het nochtans van het 
geloof. Van onze kant volkomen zondig, maar 
nochtans door geloof ontvangt de zondaar het 
recht en de gerechtigheid van Jezus Christus. 
Wat ons ontbreekt, schenkt Hij zelf door de 
Heilige Geest. Omdat alles van Christus af-
komstig is, kunnen we niet roemen. Er is niets 
waar we trots op kunnen zijn. 

Vers 28–31
De slotsom van Paulus is dat we door geloof 
bij de Heere komen en niet door de wet. Dit 
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van de voorzitterDs. W. Westland

Vakantie-periode
Ook dit nummer van de Hervormde Vaan is 
voor 2 maanden. Het is een periode, waarin de 
meeste kerkelijke activiteiten stil liggen. Maar 
gelukkig mag de prediking van het Woord 
doorgaan. Hier in Nederland, en ook in het 
buitenland. Daar worden op sommige plaat-
sen Nederlandstalige diensten gehouden. Een 

goede zaak: mensen uit allerlei kerken scharen 
zich blijmoedig samen onder het Woord. Dat 
zou in Nederland ook moeten kunnen. Want 
helaas gaat ieder ná de vakantie weer zijn eigen 
kerkelijke weg.
Ik wil ook nog op iets anders wijzen: Het is 
ook mooi om in uw vakantie-omgeving een 
buitenlandse dienst mee te maken. Ook al is er 

heil is voor Jood en heiden. Dat Jood en hei-
den slechts door geloof  zalig worden, is al bij 
Abram gezegd (Gen. 17: 4). Het is deze God 
van Abraham die Jood en heiden, besnedene 
en onbesnedene, rechtvaardigt iets waar we 
slechtst door geloof deel aan hebben.
Hiermee hebben we de wet niet afgeschaft. 
De Wet, dat is ook wel het gehele Oude Tes-
tament, komt juist in Jezus Christus tot ver-
vulling. Omdat de Heere Jezus in alles de wet 
vervult, kan al in het Oude Testament de wet 
beginnen met de woorden: “Ik ben de Heere 
UW God”. Slechts door Christus is Hij geen 
vreemde God, maar wil Hij onze God zijn.

Gespreksvragen
1.  Vers 21 zegt dat de wet en de profeten 

getuigen. Bespreek met elkaar enkele 
voorbeelden van getuigenissen uit de wet 
en de profeten aangaande het lijden en de 
volkomen gerechtigheid van Jezus Chris-
tus. 

2.  God is rechtvaardig. Weten we enkele 
voorbeelden uit de Bijbel waar we dat zien. 
Wat doet het ons dat Hij zo is?

3.  Waarom kan en wil God de zonde niet 
straffen zonder het werk van Christus? 
Wat zeggen we tegen hen die niet kunnen 
geloven dat een Ander voor ons de dood 
in moest gaan? 

4.  Waarom is het belangrijk er aan vast te 
houden dat de Heere Jezus moest lijden en 
sterven om zo de gerechtigheid te bewer-
ken? Lees ook de Heidelbergse Catechis-
mus zondag 15. 

5.  Het gaat vaak over geloof. Waarom wordt 
de mens door geloof gerechtvaardigd? 
Waarom heeft de Heere die weg gekozen? 
Kunt u in eigen woorden samenvattend 
aangeven waarom dit veel rijker en beter 
is dan rechtvaardiging door de wet of iets 
anders. 

6.  Paulus trekt in dit hoofdstuk enkele lijnen 
uit het Oude Testament. Hij noemt de

 wet en de profeten, bij de verzoening 
gebruikt hij een woord dat slaat op het 
verzoendeksel en hij spreekt van Abram. 
Waarom zou Paulus dat doen? Wat zegt 
dat over ons gebruik van het Oude Testa-
ment?
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dan de taalbarriére, je mag toch iets ervaren van 
de wereldwijde band in de kerk van Christus.
Tenslotte mogen we ook niet vergeten, dat er 
heel wat mensen zijn, die niet op vakantie kun-
nen gaan. Door ziekte of ouderdom, of ook nog 
om andere reden. Juist in de vakantieperiode 
kunnen de thuisblijvers zich eenzaam voelen. 
Dan kan uw bezoek aan een oude broeder of 
zuster veel betekenen. Neem daar ook de tijd 
voor!
Zo wensen we u en jou een goede vakantiepe-
riode. Ik hoop, dat het bij u net zo is als bij één 
van onze leden, die op de G.Z.B. Zendingsdag 
tegen me zei: “Ik mis in deze zomertijd de 
mannenvereniging”. Dan zien we al weer uit 
naar het nieuwe seizoen!

Persoonlijk
Op zondag 30 augustus hoop ik afscheid te ne-

men van de hervormde gemeente Ridderkerk-
Slikkerveer. Met andere woorden: ik ga dan 
met emeritaat. Samen met mijn vrouw hoop 
ik te verhuizen naar Sliedrecht, en ons nieuwe 
adres is vanaf 1 september: Bonkelaars-
plein 46, 3363 EL. Ons telefoonnummer is
voorlopig 06-23959088. Het is een aparte 
ervaring om afscheid te nemen, terwijl er
geen nieuwe gemeente wacht. Maar de
dankbaarheid overstemt de weemoed. Dank-
baar dat God mij de kracht gaf om ruim 42 
jaar in actieve dienst te mogen arbeiden in
Zijn Koninkrijk.
Overigens blijf ik voor de Mannenbond voor-
lopig beschikbaar. 

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

in the picture Ds. P. Molenaar

Het Woord Gods is niet gebonden!
Tegenstellingen
Op dit ogenblik is het vakantietijd. De 
mensen trekken overal naartoe, in Europa en 
daarbuiten. Het is goed om een ogenblik je 
terug te trekken en wat uit te rusten. Goed is 
het om die rusttijd te gebruiken voor bezin-
ning. Het is goed om andere plaatsen te 
bezoeken om zo ook iets te proeven van de 
cultuur en mogelijk ook van het geestelijke en 
kerkelijk klimaat elders. Daarom is het goed 
om zo mogelijk ook kerken te bezoeken in 

anderen streken van de wereld, opdat we de 
band voelen met de kerken over de grenzen 
heen. Tegelijk is het ook goed contact te heb-
ben met christenen die verdrukt worden of 
nog maar pas geleden zwaar onderdrukt zijn 
geweest. Laten we hen gedenken in ons gebed 
en ook met de ons geschonken gaven. 
Schril tegenover onze vakanties staat het 
vluchtelingenprobleem en de daarmee gepaard 
gaande christenvervolging. Aangrijpend is 
de nood van de mensen in Arabische en 



12

Afrikaanse landen, die op de vlucht zijn voor 
de IS of voor de Boko Haram. Wie denkt 
daarbij ook niet aan het atheïstisch Noord 
Korea? Zelf gaan we in onze vrije westen met 
vakantie, op trektocht over land en over de 
zee. Daartegenover is er een andere trektocht: 
mensen opgejaagd als wilde beesten om zich 
in veiligheid te brengen. Vreselijk is het om 
aan te zien, hoeveel bootvluchtelingen al zijn 
omgekomen en hoe deze mensen uitgebuit 
worden om de overtocht te maken op gam-
mele en over-bemande schepen. Dagen varen 
zij op de Middellandse Zee, zonder dat deze 
mensen ergens welkom 
zijn, daar Europa politiek 
machteloos is om een 
echte oplossing te bieden. 

Verlegenheid en 
gelegenheid
We hebben geen ant-
woord op de genocide 
van nu en ook niet zoals 
die al eerder in Afrika 
heeft plaats gevonden, 
o.a. in Rwanda. Toen die 
volkerenmoord plaats-
vond april 1994, ging veel van wat er werke-
lijk gebeurde aan onze waarneming voorbij. 
De berichtgeving was vaak summier, omdat 
er politiek geen draagvlak was bij de groot-
machten om in te grijpen bij die genocide. 
Wonderlijk genoeg merken we daar nu na die 
zware onderdrukking een geestelijke ople-
ving op. We horen dat van zendelingen. Het 
Woord Gods is niet gebonden. Er is honger 
naar het Woord van God. De velden lijken 
daar wit om te oogsten. Ons bestuurslid ds. 
A.D. Goijert kreeg, zoals we eerder hebben 
geschreven, contacten met christenen uit 
Rwanda bij een bezoek aan Israël, zij vroegen 

om te komen helpen met Bijbels in de eigen 
taal. Een klein comité is toen een paar jaar 
geleden gevormd. Er was een hulpvraag. Zo 
worden er jaarlijks heel wat Bijbels in Rwanda 
verspreid. We hebben gelezen in zijn verslag, 
hoe hij daar in december 2014 weer een reis 
van enkele weken heeft gemaakt en veel ge-
meenten in dat gebied heeft bezocht en voor-
zien met Bijbels, kinderbijbels en studiebijbels 
(totaal zelfs 3395 boeken!). 

Het is over en weer heilzaam, dat deze con-
tacten er zijn. Hoe belangrijk is het, om dat 

Bijbelwerk gaande te houden. Het is goed dat 
broeder Goijert deze contacten onderhoudt 
en daar pastoraal veel mag doen tijdens dat 
korte verblijf daar. Binnenkort hoopt hij weer 
dit mooie werk te doen. Me dunkt dat het 
van groot belang is om het Woord van God 
te verspreiden in die gebieden. Tegenover 
de vreselijke genocide met wapengekletter, 
is er nu een ander wapen, het Woord Gods, 
het zwaard van de Heilige Geest, dat niet 
gebonden is! Een grote zegen is dat deze 
eenvoudige, maar geestelijk verrijkende arbeid 
mag gebeuren in Rwanda, na die vreselijke 
volkerenmoord. Het is goed dat de arbeid in 
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Gods Koninkrijk ook uiteraard via allerlei 
zendingsorganisaties zo mag doorgaan. Goed 
is het om dit belangrijke Bijbelwerk te steu-
nen. Ook pastoraal belangrijk werk!

Het Woord Gods ook nu verbreid
onder vluchtelingen
Zo wordt er door allerlei organisatie, zoals 
ook de onder ons bekende Bibleleague veel 
gedaan om Bijbels te verspreiden, in ramp-
gebieden en vooral waar het Woord Gods 
met alle macht bestreden wordt. Mij trof het 
werk onder de bootvluchtelingen in Sicilië. 
Een Duitse Bijbelgetrouwe zendingsorga-
nisatie ‘Voice of Hope doet heel veel goed 
werk onder de vluchtelingen uit Afrika. Een 
mooi verslag vonden we in het RD van juni. 
Lydia Roukens uit Nunspeet, die duidelijk 
de roeping van God voelde om dit werk te 
doen is in dienst gekomen van deze orga-
nisatie en heeft een bezoek gebracht aan 
deze bootvluchtelingen. Zij vertelt in het 
RD, hoe vreselijk de situatie in Afrika is als 
veel christenen zonder pardon door de Boko 
Haram vermoord werden. Maar wel heel 
bijzonder is het nieuws dat bij veel mensen, 
die als opgejaagd vee de overtocht naar Sicilië 
overleefd hebben een honger was naar het 
Woord. Ze vertelt wat ze daar gezien heeft bij 
die honderden vluchtelingen uit o.a. Nigeria, 
Congo, Gambia, Eritrea, Pakistan en Syrië. 
De uitzichtloosheid van hun bestaan raakte 
haar. “De meesten hebben alleen een tas 
met wat kleren en persoonlijke spulletjes, en 
dat is het. De overheid registreert hen. Ze 
krijgen een vluchtelingenstatus, en daarna is 
het wachten op een verblijfsvergunning. Een 
slopende procedure, die wel twee tot drie jaar 
kan duren”. 
Erbarmelijke verhalen hoorde zij over hun 
vlucht naar Europa: “Onze hulp Daniël was 

kindsoldaat in Sierra Leone en moest toen 
hij 14 jaar zijn eigen oma vermoorden. Zo 
moest hij bewijzen dat hij een echte soldaat 
was. Kort daarna vluchtte hij naar Gambia. 
Mensensmokkelaars vervoerden hem met 
tientallen anderen in de laadbak van een 
kleine vrachtauto richting de kust van Libië. 
Een reis van enkele dagen dwars door de 
Sahara. Zonder sanitaire voorzieningen. Toen 
hij aankwam, waren zijn ledematen verdoofd, 
vanwege alle mensen die boven op hem had-
den gelegen.” Ze sprak ook met een christe-
lijke jongen uit Nigeria, wiens vader, moeder 
en zus voor zijn ogen waren vermoord door 
de islamitische terreurgroep Boko Haram. 
“Zwaar getraumatiseerd kwam hij aan op 
Sicilië. Hij had zich nog net het vege lijf kun-
nen redden.”
De overtocht naar Europa was voor veel 
vluchtelingen een verschrikkelijke ervaring. 
“In overvolle zeeonwaardige bootjes worden 
ze naar Italië gestuurd. Dagen dobberen ze 
soms rond op zee, in weer en wind, zonder 
eten en drinken en sanitaire voorzieningen. 
Ik hoorde van een vrouw die tijdens de reis 
in het openbaar was verkracht. Haar echtge-
noot werd krankzinnig en sprong overboord. 
Vreselijk.”
Roukens luisterde naar de verhalen van de 
asielzoekers, bad met hen en deelde Bijbels 
en christelijke lectuur in diverse talen uit. 
“Er is veel honger naar Gods Woord onder 
vluchtelingen. In een van de kampen mochten 
we niet naar binnen. We stonden met onze 
auto met lectuur voor het hek. Daniël vroeg 
of er interesse was voor een Bijbel. Al gauw 
kwamen er drommen mensen naar ons toe. 
Allemaal wilden ze een eigen Bijbel. Sommi-
gen straalden bij het krijgen ervan en gingen 
er direct in lezen. Heel bijzonder en bemoe-
digend.”
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Verslag Huishoudelijke Vergadering 2015
Dhr. C. Groenendijk

In enkele opvangcentra was er gelegenheid 
om een korte meditatie te houden. “Niet 
alle bewakers staan dit toe. Ze willen onrust 
voorkomen. Een christelijke vluchteling die 
ons kende, riep in een kamp al zijn vrienden 
bij elkaar. Met ongeveer twintig jonge mannen 
luisterden we naar het Woord van God in de 
hal van het centrum. Een bijzondere ervaring.”
De medewerkers van Voice op Hope deel-
den ook Bijbelcursussen uit. De organisatie 
gebruikt daarvoor het boek ”Fundamentals 
of the Faith” van de Amerikaanse predikant 
John MacArthur, waarin de beginselen van 
het christelijk geloof staan uitgelegd. Daniël 
geeft deze Bijbelstudie op diverse locaties. 
Bijbels en christelijke lectuur worden uitdeelt. 
Een christelijke vluchteling uit Sierra Leone, 
Daniël, helpt hen daarbij.
Inmiddels zijn er meer dan 100 boeken 
uitgedeeld en zijn er 200 nieuwe onderweg. 
Roukens: “Veel vluchtelingen lopen met 
wezenlijke vragen, zoals: “Wat is het doel 
van mijn leven?” of: “Hoe weet ik dat God 
mijn zonden wil vergeven?” Het is mooi om 
samen met hen in de Bijbel te zoeken naar 
antwoorden daarop.” Bijzonder is het dat de 
Heere in die vreselijke nood honger geeft naar 
het Woord. Het plan van de Europese Unie 

om Nederland ruim 2000 vluchtelingen op 
te laten vangen, vindt ze een goed idee. “Er 
zijn mensen in mijn omgeving die zeggen: 
“Die vluchtelingen zijn allemaal gelukszoe-
kers. Laat ze terugkeren naar hun eigen land.” 
Die reacties doen me pijn. Het geeft aan, hoe 
gericht we zijn op onszelf.” De gereformeerde 
gezindte moet volgens Roukens door haar 
houding het verschil maken ten opzichte van 
vluchtelingen. “Ik denk dat veel mensen geen 
raad weten met de hele vluchtelingenproble-
matiek. Christenen mogen echter hun ogen 
niet sluiten voor deze nood. Jezus trok zich 
het lot van de Samaritaanse vrouw aan. Dat 
moeten wij ook doen. Probeer vluchtelingen 
in Nederland te bereiken met Gods Woord. 
Zoek hen op, maak een praatje, bied een 
luisterend oor”. Opvallend dat dwars door 
alle nood heen de Heere werkt. Zo las ik ook 
dat door het optreden van het gewelddadig 
optreden van de IS moslims gaan kiezen voor 
het christendom, omdat de Bijbel anders dan 
Allah, die de jihad preekt, spreekt van de 
liefde van God in Christus. Ja de HEERE 
maakt van onze verlegenheid met de IS Zijn 
gelegenheid om moslims tot het geloof te 
brengen! God werkt nog. Het Woord wordt 
juist in die situaties heerlijk verbreid.

Opening
De voorzitter, ds. W. Westland, heette de 
afgevaardigden van vele verenigingen hartelijk 

welkom. Met kennisgeving waren een aantal 
verenigingen niet aanwezig. De zaal was 
gevuld met ongeveer 85 vertegenwoordigers 

Op zaterdag 11 april werd de jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering voor het eerst gehouden in 
het Hervormd Wijkcentrum “Maranatha” bij de Julianakerk in Veenendaal.
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van de aangesloten verenigingen. Ter opening 
werd gezongen Psalm 118 de verzen 1 en 7 en 
de voorzitter gaf aan dat we ritmisch zingen. 
Daarna ging hij voor in gebed. De Bijbel werd 
geopend bij Mattheüs 28 de verzen 16 t/m 20, 
waarna er stilgestaan werd bij Mattheüs 28 
vers 20 “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot 
de voleinding van de wereld. Amen”. Op deze 
zaterdag na Pasen was het openingswoord 
gericht op de verschijning van Christus aan 
Zijn discipelen “Ik ben met u”. Zo bemoe-
digt Christus Zijn discipelen. Zo bemoedigt 
Hij ook ons. Opdat we verder kunnen in het 
strijdperk van dit leven. En geloof dan Zijn 
Woord: je hoeft niet alleen te gaan, maar ik 
ben met u, al de dagen, tot de voleinding van 
de wereld. En achter deze belofte staat het 
woord Amen. Het is vast en zeker. Met deze 
woorden sloot de voorzitter zijn openings-
woord. In “De Hervormde Vaan” van mei/juni 
is dit openingswoord opgenomen. Aansluitend 
werd gezongen Psalm 62 de verzen 1 en 5. 

Jaarverslag van de secretaris
De secretaris ds. J. van Dijk, gaf een toelich-
ting bij het jaarverslag 2014-2015. We geden-
ken onze leden, die dit verenigingsjaar zijn 
overleden en wensen hun nabestaanden de 
troost en genade van de Heere Jezus Christus 
toe. Ook zijn we dankbaar dat er nog steeds 
nieuwe leden bij komen op de Mannenvereni-
gingen, waaronder ook jongeren. Helaas is er 
één vereniging die in december 2014 moest 
stoppen vanwege het geringe aantal leden: de 
MV “Alexander’’ te Rotterdam/Hillegersberg. 
Het aantal leden van de Mannenbond blijft 
onveranderlijk: ruim 3400 leden. We hopen 
dat onze verenigingen blijven groeien!   Er is 
foldermateriaal voor ledenwerving. Aan het 
begin van het seizoen is naar alle verenigingen 
foldermateriaal verstuurd met de bedoeling 

om leden te werven voor de mannenvereni-
ging. Ook zijn kerkenraden benaderd van 
plaatsen, waar geen mannenvereniging is. We 
hopen dat de acties mogen aanslaan. Via de 
website wordt de publiciteit voor onze Man-
nenbond weergegeven. Belangrijk is om de 
website up-to-date te houden.  Themadagen, 
Streekvergaderingen, Verdiepingsconferen-
tie25+, de Huishoudelijke Vergadering en 
de Bondsdag worden er op bekend gemaakt. 
Tevens worden lezingen van Huishoude-
lijke Vergaderingen en van de Bondsdagen 
op geplaatst.  We hopen dat ons blad “De 
Hervormde Vaan” vruchtbaar mag zijn voor 
onze Mannenbond en voor allen die de Vaan 
lezen. De inhoud van ons blad wordt gevuld 
met meditaties, de lezing van ds. E. de Mots 
op de Huishoudelijke vergadering “leven in de 
eindtijd’’, de Bijbelstudies over het Bijbelboek 
Numeri door ds. D. Jongeneel uit Katwijk aan 
Zee en over de tweede Korinthebrief door ds. 
A.D. Goijert. Ds. P. Molenaar uit Lunteren 
verzorgt de rubriek “In the picture’’ en legt de 
vinger bij actuele onderwerpen zoals boetedag, 
Bijbelwerk, 10-jarig bestaan Prot. Kerk. Ne-
derland, koopzondagen, enz. Enkele kerkhis-
torische personen worden voor het voetlicht 
gehaald en wat het voor ons betekenen kan. 
Verder kunt u lezen over boekbesprekingen 
en organisatienieuws. Ds. J. van Dijk sluit zijn 
jaarverslag af om ons te wijzen op Lukas 10 
vers 42. Daar zegt de Heere Jezus, dat Maria 
het goede deel uitgekozen heeft. Wat is dat 
goede deel? Aan de voeten van de Heere Jezus 
zitten. Aan de voeten zitten is een uitdrukking 
die gebruikt wordt voor de verhouding leraar 
en leerling. Denk aan Paulus, die in zijn stu-
dententijd aan de voeten van professor Gama-
liël zat om onderwijs te ontvangen. Zo wil de 
Heere Jezus onze Leraar zijn opdat wij Zijn 
leerlingen zijn en worden. Dat is, waar we 
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Zijn Woord lezen, bestuderen en bidden om 
de Heilige Geest om onderwijs te ontvangen 
en het als Levend Water mag  indrinken. Dit 
is het goede deel, wat niet van ons zal weg-
genomen worden. Een rijke zegen van God 
als we dat op de mannenvereniging ontvangen 
en ervaren met elkaar. Dat bindt ons samen in 
Christus. Om die band met elkaar gaat het ten 
diepste!  Het volledige verslag is opgenomen 
in “De Hervormde Vaan” van maart 2015. 

Jaarverslag van de
penningmeester/begroting 2015
De penningmeester, dhr. C. Oosterom, gaf een 
duidelijke uitleg over de exploitatierekening 
2014. Zie voor het volledige verslag de exploi-
tatierekening 2014 in “De Hervormde Vaan” 
van maart 2015. Voor 2014 zijn we uitgeko-
men op een positief saldo van € 235,- en de 
begroting voor 2015 is negatief met
€ 1475,-. De oorzaak hiervan is een verho-
ging van het aandeel kosten Bondsbureau en 
het onderhouden van de Website. Het voorstel 
is dan ook om de contributie te verhogen van 
€ 14,- naar € 15,- per 2015.
De vergadering gaat akkoord met de contribu-
tieverhoging. 

Verslag van de kascontrolecommissie
Het verslag van de kascontrolecommissie van 
18 maart 2015 bestaande uit de leden dhr. Van 
Tilborg en dhr. De Leeuw wordt voorgelezen 
en zij dechargeren de penningmeester omdat 
alles in goede orde werd bevonden. De voor-
zitter bedankt de kascontrole commissie. 

Benoeming
nieuwe kascontrolecommissie
Voor het nieuwe jaar vormen de afgevaardig-
den uit Lienden en Zetten de nieuwe com-
missie. 

Mededelingen
Bij het agendapunt “mededelingen” werden de 
scribenten bekend gemaakt voor de Bijbel-
studies seizoen 2015-2016. We starten deze 
maand april met een nieuwe serie van 10 
Bijbelstudies. Bestuurslid ds. J.H. Lammers 
neemt gedeeltes uit 1 en 2 Samuël en ds. C.H. 
Bijl gaat de Romeinenbrief bespreken. Het 
thema voor de Bondsdag 2015  die gehouden 
zal worden op zaterdag 31 oktober in Putten 
luidt “Het vrije W(w)oord”. Er zullen twee 
lezingen gehouden worden, v.m. door prof. 
dr. H. van den Belt te Woudenberg met als 
thema “In de Reformatie” en n.m. door drs. 
P.J. Vergunst te Apeldoorn met als thema “In 
onze tijd”. 

Uitslag verkiezing
hoofdbestuursleden
De bestuursleden, ds. J.P. Nap, dhr. C. Ooster-
om en dhr. C.D. Groenendijk die herkiesbaar 
waren, werden met grote meerderheid van 
stemmen herkozen. Zij namen hun herbenoe-
ming aan. Uit dit alles blijkt het vertrouwen 
van de leden in het beleid van het bestuur. 
Onze penningmeester C. Oosterom kreeg een 
cadeaubon en een mooie bos bloemen omdat 
hij 50 jaar bestuurslid is. Met dankbaarheid 
mogen we terug zien op het vele financiële 
deskundige werk wat hij heeft verricht voor de 
Mannenbond. N.a.v. vragen aan bestuursleden 
over de lengte en leeftijd van een Hoofdbe-
stuurslid gaf de voorzitter aan dat er in 2004 
vastgelegd is dat vanaf dat jaartal de leden 
nog 5 x 3 jaar zitting mogen hebben in het 
Hoofdbestuur. 

Referaat door ds. A.D. Goijert:
“Onder de wapenen”
Ds. A.D. Goijert hield een lezing over de 
wapenrusting uit Efeze 6 met als titel “Onder 
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de wapenen”. Hij las Efeze 6 de verzen 10 
t/m 20. Veel leden van onze mannenvereni-
gingen zijn nog onder de wapenen geweest. 
Als  dienstplichtigen of als beroepsmilitair 
hebben zij gediend. Zij allen weten heel goed 
wat de afkorting PSU betekent. Persoonlijke 
Standaard Uitrusting. Daarover schrijft Paulus 
in Efeze 6. Paulus geeft o.a. de geestelijke 
betekenis van de zes uitrustingsstukken aan. 
1. Een gordel. 2. Een borstwapen. 3. Schoe-
nen aan. 4. Langwerpig schild. 5. Een helm. 
6. Het zwaard. We hebben te strijden tegen 3 
vijanden. De wereld van de zonde; je boze en 
arglistige hart; en de satan. Ds. A.D. Goijert 
sloot zijn mooie en duidelijke lezing af dat wij 
de wapenrusting van God moeten aandoen. 
Laat het ons vergaan als Paulus zelf die mocht 
zeggen “Ik heb de goede strijd gestreden. Ik 
heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het 
geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd 
de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, 
de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven 
zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn 
verschijning hebben liefgehad”. De lezing is in 
twee gedeeltes opgenomen in “De Hervormde 
Vaan” van april en mei/juni 2015. De voorzitter 
gaf aan dat er met grote aandacht is geluisterd 
en bedankte hem voor het gedegen onderwerp. 

Collecte
Tijdens het zingen van Psalm 89 de verzen 7 
en 8 werd de collecte gehouden voor de onkos-
ten. De opbrengst bedroeg € 461,81, waarna 
de pauze volgde. 

Bespreking van het referaat
Na de pauze heropende de voorzitter de 
vergadering met het laten zingen van Psalm 84 
de verzen 3 en 4. Hierna volgde de bespreking 
met zowel schriftelijk als mondeling gestelde 
vragen. Vele vragen werden gesteld over de 

wapenrusting hoe wij moeten handelen in 
de praktijk van elke dag. O.a. met de huidige 
politiek in binnen en buitenland, huwelijk, 
gezin, IS, antisemitisme of jodenhaat, we 
horen te weinig in de prediking dat we moeten 
strijden. Er werd nog verwezen naar zondag 
52 antwoord 127, ook naar Romeinen 11 vers 
26 en Openbaring 20.
Ds. A.D. Goijert bedankt een ieder voor de 
vragen en het gesprek en sluit af met een ieder 
mee te geven “Strijdt de goede strijd” 

Rondvraag
Komt er nog een nieuwe uitgave van het 
adresboekje? Ja, we willen deze in het najaar 
op de website zetten en tevens op de Bonds-
dag een boekje beschikbaar stellen voor de 
verenigingen die dit willen hebben. Ook willen 
we voor zover bekend de mailadressen opne-
men van de bestuursleden van de verenigingen 
waarop de vraag werd gesteld of we hiervoor 
vooraf toestemming vragen. We zullen dit 
vooraf vragen al hebben we van heel veel 
verenigingen al lijsten ontvangen waarvan de 
meeste geen probleem hebben met het gebruik 
van hun mailadres.

Sluiting 
Ds. W. Westland bedankt de regelingscommis-
sie voor het vele werk dat zij hebben gedaan. 
Hij stelde nog de vraag of de nieuwe locatie 
ons goed bevallen was waarop eenstemmig 
werd bevestigd dat het hier een mooie locatie 
is, gemakkelijk te vinden, ruime parkeerge-
legenheid en een gezellige inrichting van de 
zaal. Dit is voor herhaling vatbaar.
Ds. E. de Mots sluit de vergadering af met 
het laten zingen van ‘Het gebed des Heren” 
de verzen 8 en 9 en gaat voor in dankgebed. 
Hij wenst een ieder een goede thuisreis en tot 
ziens op de Bondsdag.



18

“Mijn hulp is van de Heere,
Die hemel en aarde gemaakt heeft”

Psalm 121

Op 4 juni 2015 is overleden ons 
gewaardeerd lid

WILLEM JANSEN

op de leeftijd van 84 jaar.

Moge de Heere zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen troosten, zoals Hij dat 
alleen kan.                        

Bestuur en leden van de 
Mannenvereniging Boaz

Hilversum, juni 2015

Welzalig is hij die de God van Jakob
tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt 

op de HEERE, zijn God.
  Psalm 146:5

Binnen een maand ontviel ons op 14 mei 
opnieuw en plotseling een lid, de heer

H. VERSTEEG

in de leeftijd van 77 jaar.

De HEERE vertrooste zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen in dit gemis en 
heilige deze roepstem aan ons aller hart.

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

Bennekom, mei 2015

Jezus zei: “Ik ben de Opstanding en het 
Leven, wie in Mij gelooft, zal leven;

ook al was hij gestorven”.

Met ontroering hebben we kennisgeno-
men van het overlijden van ons 
gewaardeerd lid. Vele jaren was hij een 
sterk meelevend lid van onze vereniging.

GIJSBERT VAN DER MEIJDEN

op de leeftijd van 82 jaar.

De Heere vertrooste zijn vrouw, 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
in dit verlies.

Bestuur en leden
van de mannenvereniging
“Schrift en Belijdenis”

Barneveld, mei 2015

overlijdensberichten

Met verdriet delen wij u mede dat de 
Heere tot Zich heeft genomen ons trouw 
en meelevend lid

CORNELIS VERHOEFF

op de leeftijd van 80 jaar.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen Gods nabijheid en troost 
toe.

Bestuur en leden van de  
mannenvereniging “Calvijn”

Streefkerk, juni 2015
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‘Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!)
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen’

Psalm 17:8 berijmd

Met droefheid delen wij u mede dat de 
Heere op 16 juni 2015 uit ons midden 
heeft weggenomen ons trouwe lid

HENDRIK DE JONG

in de leeftijd van 79 jaar.

Hij heeft zich in 2011 ingezet om onze 
mannenvereniging op te richten. Zijn 
waardevolle inbreng zullen we missen.

De Heere vertrooste zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen met dit grote verlies.

Bestuur en leden van de  
M.V. ‘Timotheüs’ te Kockengen

Kockengen,  juni 2015

‘Mijn ziel is immers stil tot God’
Psalm 62:1 berijmd

Met droefheid delen wij u mede dat de 
Heere op 28 mei 2015 uit ons midden 
heeft weggenomen ons trouwe lid

ABRAHAM KOOL

in de leeftijd van 75 jaar.

Hij was een man die vanuit zijn hart 
sprak. We zullen zijn inbreng missen.

De Heere vertrooste zijn kinderen en 
kleinkinderen met dit grote verlies.

Bestuur en leden van de  
M.V. ‘Timotheüs’ te Kockengen

Kockengen, juni 2015

De Heere is uw Bewaarder
Psalm 121:5a

Op 22 mei 2015 is overleden ons lid, de 
heer

M. KOETSIER
                                                        
in de leeftijd van 83 jaar.

Moge de Heere zijn kinderen en klein-
kinderen troosten, zoals Hij dat alleen 
kan. 

Namens bestuur en leden
van de mannenvereniging Boaz
te Hilversum

p/a D. Sloeserwij secr.
Loosdrechtseweg 211
1215 JT Hilversum

Met ontroering hebben we kennis  
genomen van het plotselinge overlijden 
op 30 april van ons gewaardeerd lid

BART MOSTERT

in de leeftijd van 78 jaar.

Met dankbaarheid denken we terug aan  
de tijd dat hij actief bij de vereniging  
betrokken was.
De laatste jaren waren al niet gemakkelijk 
meer voor hem.
 
De Heere vertrooste zijn kinderen en 
kleinkinderen in dit verlies. 
 

Bestuur en leden
van de mannenvereniging
“Onderzoekt de Schriften” 

 
Hierden,  11 mei 2015
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